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TEN GELEIDE

P.F. Maas

Sedert januari 1986 functioneert het Centrum voor Parlementaire Geschie
denis als een 'joint venture' van de Katholieke Universiteit Nijmegen en 
de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Het CPG wil het werk voortzetten 
van Van Welderen Rengers, Oud en De Jong, waarvoor het ministerie van 
O en W financiële middelen ter beschikking stelt. De beschrijving van de 
naoorlogse parlementaire bemoeienis met de opeenvolgende kabinetten 
vorderde inmiddels tot 1951. Rond 1995 zal de periode 1945-1952 afgerond 
kunnen worden. Een team van wetenschappers uit verschillende discipli
nes verricht deze geschiedschrijving. Daarnaast verzorgt het CPG tal van 
andere publikaties over de naoorlogse parlementaire geschiedenis.

De Politieke Opstellen hebben nooit meer pretentie gehad dan die van 
een eerste proeve. Daarom bleef de oplage steeds beperkt en allereerst be
stemd voor de vele begunstigers van het CPG en voor de belangstellenden 
uit de diverse sectoren. De auteurs hopen dat de opstellen de belangstelling 
voor de parlementaire geschiedenis vergroten en de lezers bewegen tot 
raadpleging van de 'dikke delen'. Zij proberen inzicht te geven in de 
machtsverhoudingen, omstandigheden, overwegingen, argumenten en in
formatie welke tot bindende besluiten hebben geleid die bepalend waren 
voor de wijze van het bestuur, voor de structurering en normering van de 
samenleving en voor de verdeling van de schaarse middelen en voordelen 
over de verschillende bevolkingsgroepen. Zij beantwoorden in het bijzon
der de vraag naar de wijze waarop de volksvertegenwoordigers bijdroegen 
of probeerden bij te dragen aan een gezagsuitoefening welke strookte met de 
wil en de rechtsovertuigingen van het volk zoals deze hun neerslag von
den in de partijprogramma’s en de publieke opinie.

De bundel bevat allereerst de toespraken die werden gehouden bij gele
genheid van de presentatie op 24 november 1992 van band B over het kabi- 
net-Drees-Van Schaik (1948-1951), getiteld Anticommunisme, rechtsherstel 
en infrastructurele opbouw.

Inmiddels vestigde het CPG een nieuwe traditie. Telkenjare wordt een 
besloten symposium georganiseerd over een thema met een belangwek
kende parlementaire voorgeschiedenis en relevantie voor de actualiteit. In 
1993 werd gekozen voor het thema: Van Lieftinck tot Ruding, terugkeer 
naar een trendmatig begrotingsbeleid? De bijdragen van de gastsprekers P.B. 
Boorsma, H.J. Hofstra, J. Zijlstra, F.H.J.J. Andriessen, H.O.C.R. Ruding en 
H.J. Brouwer werden gebundeld en verschenen dankzij de medewerking 
van de Stichting Maatschappij en Onderneming in boekvorm. Voor 1994
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Ten geleide

werd de kabinetsformatie als thema gekozen met onder meer als gastspre
kers H. Wiegel, E. van Thijn, J. de Koning, R.J. Hoekstra en wellicht ook 
minister-president R.F.M. Lubbers en wel op 11 mei.

Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om al degenen te bedanken, 
die op enigerlei wijze het CPG het afgelopen jaar van dienst zijn geweest en 
dat waren er weer zeer velen! In het bijzonder de leden van het bestuur van 
de Stichting Parlementaire Geschiedenis, G.W.B. Borrie, L. Ginjaar, E. van 
Middelkoop, W.J. Deetman, H.D. Tjeenk Willink en E.K. Wessel-Tuinstra, 
mogen met ere vermeld worden. Hun belangeloze inzet en de uitstekende 
samenwerking met het College van Bestuur van de KUN verzekerden de 
continuïteit van het CPG. M. Bakker trad het afgelopen jaar terug als secre- 
taris-penningmeester. Mede dankzij zijn intense belangstelling voor het 
werk van het CPG en zijn velerlei inspanningen ten behoeve van het Cen
trum, kon het CPG zich blijvend vestigen temidden van andere centra van 
wetenschappelijk onderzoek. Ook P.A.J.M. Steenkamp toonde zich gedu
rende zijn lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Parlementaire 
Geschiedenis een warm pleitbezorger voor wetenschappelijk onderzoek 
naar het doen en laten van het parlement.

Deze bundel bevat de volgende bijdragen: J.C.F.J. van Merriënboer ver
diepte zich in de politieke activiteiten van de 'founding father' van het 
CPG, prof. mr. F.J.F.M. Duynstee, mede ter aanvulling van een al bestaande 
studie van prof. dr. J. Bosmans. De katholieke staatsrechtgeleerde, nog zeer 
jong en zeer actief in de media keerde zich rond 1950 nadrukkelijk en bijna 
provocerend tegen de tijdgeest, waarin afgerekend werd met het verkalkte, 
besluiteloze en 'asociale' stelsel van vóór de oorlog. Het was een en al ver
nieuwing en progressiviteit wat de klok sloeg en alles wat 'conservatief' 
heette stond in een kwade reuk. Duynstee distantieerde zich hiervan, pro
beerde een conservatieve ideologie te formuleren en zette zich nadrukkelijk 
af tegen de rooms-rode samenwerking. Bovendien eiste hij meer invloed in 
de KVP voor zijn geestverwanten. Deze KVP zou tezeer door KAB-elemen- 
ten gedomineerd worden. Tegen de achtergrond van de politieke verhou
dingen en maatschappelijke vraagstukken anno 1950 laat de auteur zien dat 
het Duynstee vooral om de 'knikkers' ging. Tegen nivellering, tegen egali- 
sering, tegen sociale mobiliteit, tegen sociale wetgeving en vóór denivelle- 
ring, vóór de standenmaatschappij, vóór handhaving van de elite-cultuur 
en vóór een zo groot mogelijke vrijheid voor de ondernemers. Romme zag 
zich gedwongen de rooms-rode samenwerking te verdedigen en de opvat
tingen van Duynstee te diskwalificeren, terwijl Den Uyl e.a. gretig de KVP 
haar ambigue karakter inpeperden, verwijzend naar Duynstee.

J.W.L. Brouwer: De opbouw van de Nederlandse krijgsmacht verliep ui
terst moeizaam. Bovendien verlangde de belangrijkste NAVO-bondgenoot 
een grotere financiële inspanning waartoe Drees en Lieftinck aanvankelijk 
niet genegen waren. Bij de formatie van het kabinet-Drees-II werd uiteinde
lijk besloten de defensie-uitgaven fors te verhogen tot ƒ6 miljard in vier 
jaar op een jaarlijkse begroting van in het totaal zo'n ƒ4 miljard. De auteur 
onderzoekt de rol van de Defensiecommissie bij de uitvoering van het 
nieuwe beleid. Deze commissie vergaderde achter gesloten deuren en be-
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P.F. Maas

stond uit parlementariërs en vertegenwoordigers van de krijgsmacht. De 
CPN was buitengesloten, hetgeen naar haar oordeel een beperking van haar 
democratische rechten betekende. De kamerleden toonden zich keer op keer 
ongerust over de gang van zaken, waarover de media hen beter informeer
den dan de minister van Oorlog en Marine, C. Staf.

De bewindsman slaagde er nauwelijks in om de ongerustheid weg te ne
men, mede door de geheimzinnigheid waarmee hij de summiere informa
tie omgaf. Uiteindelijk gaf de commissie toch haar zegen aan de voorstellen 
van Staf, omdat de leden maar al te goed beseften dat na alle, ook interna
tionale, commotie in 1950-1951 Nederland zich geen nieuwe problemen 
rond het defensiebeleid kon veroorloven. Pas achteraf werd duidelijk dat de 
NAVO-strategie aanvankelijk Nederland onverdedigd zou laten. Dat weer
hield ons land er niet van om jarenlang het braafste jongetje in de NAVO- 
klas te spelen.

J.M.M.J. Clerx bespreekt de instelling van het staatssecretariaat, bedoeld 
om de minister voor een deel van zijn taak te ontlasten. Aanvankelijk had 
splitsing van departementen soelaas geboden, maar de toename van het 
aantal ministers betekende ook een moeizamere besluitvorming in de mi
nisterraad. Het had voor de hand gelegen dat bijvoorbeeld Lieftinck royaal 
van de nieuwe faciliteit gebruik had gemaakt, hetgeen Drees in de Kamer 
zelfs met zoveel woorden suggereerde. Niet Lieftinck, maar Joekes, Van den 
Brink, Rutten en Stikker trokken staatssecretarissen aan. Hun motieven 
waren zeer verschillend evenals de recrutering. Destijds werd het nauwe
lijks als bezwaarlijk ervaren dat topambtenaren tijdelijk in een politieke 
functie benoemd werden met recht op terugkeer in de oorspronkelijke, 
ambtelijke functie. Het staatssecretariaat zou evenwel uitgroeien tot een 
volwaardig politiek ambt dat bij kabinetsformaties veelal een soort correc
tief vormde op de verdeling van de ministersposten.

P.G.T.W. van Griensven onderwerpt de besluitvorming over de beste
dingsbeperking van 1951 aan een kritische beschouwing. De Koreacrisis 
veroorzaakte sterk stijgende prijzen van onder meer grondstoffen, hetgeen 
de betalingsbalans van Nederland uit zijn evenwicht bracht. Bovendien 
drukte de verhoging van de militaire uitgaven zwaar op de begroting die 
eveneens uit het lood dreigde te raken (vgl. bijdrage Brouwer). De minister
raad aarzelde en riep een commissie van topambtenaren in het leven, de 
Centrale Economische Commissie, om van advies te dienen over de wijze 
waarop de onvermijdelijke bestedingsbeperking vorm moest krijgen. Het 
advies bereikte de REA twee dagen voordat het kabinet aftrad als gevolg van 
de motie-Oud inzake het Nieuw-Guinea-beleid. Het bevatte voor met name 
de PvdA-ministers Drees en Lieftinck een aantal onaangename voorstellen 
welke door Financiën op het laatste moment nog 'geamendeerd' waren. De 
crisis bood uitkomst, want nu kon achter gesloten deuren het regeringspro- 
gram aangepast worden hetgeen de PvdA gezichtsverlies bespaarde. Lief
tinck had tevergeefs geprobeerd door een terugkeer naar de geleide 
schaarste-economie van de eerste jaren na de oorlog de teugels over te ne
men. Liberalisatie van het internationale handels- en betalingsverkeer was 
voor Nederland van overwegend belang, erkende ook 'Pietje Paniek'.
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P.B. van der Heiden onderzoekt de rol van het parlement bij de introduc
tie van de televisie in Nederland. Voor Philips stonden enorme belangen 
op het spel en wat voor Philips goed was, was ook goed voor Nederland, 
niet zozeer vanwege de werkgelegenheid alswel wegens de broodnodige de
viezen welke de export opleverde. Ongelukkigerwijs dwong de Koreacrisis 
tot een forse bestedingsbeperking (vgl. bijdrage Van Griensven); de broek
riem moest aangehaald worden. Daarin paste niet het aanbod van relatief 
dure maar zeer gevraagde televisietoestellen. De politiek zat met een dilem
ma dat bovendien vergezeld ging van een conflict over competenties tussen 
de ministeries van OKW, van V en W èn de (verzuilde) omroepverenigin
gen. Philips en de omroepverenigingen kregen goeddeels hun zin en het 
parlement mocht na-kaarten en na-kijken. Zoals zo vaak beslisten proviso
rische 'oplossingen' de facto over het beleid voor de komende decennia.

f.f.M . Ramakers analyseert de gevolgen van de Koreacrisis voor het wo
ningbouwbeleid. Naar zijn oordeel ontbrak het aan coherentie in het crisis- 
beleid van het kabinet. Zo scoorde de woningbouw duidelijk lager op het 
prioriteitenlijstje van het kabinet dan de herbewapening en de industriali- 
satiepolitiek. Minister In 't Veld maakte echter bekwaam gebruik van de 
commotie in het parlement en samenleving over deze prioritering. Per slot 
werd de woningnood niet voor niks volksvijand nummer één genoemd. 
Met een aantal ad-hoc-maatregelen wist hij de uitvoering van zijn woning- 
bouwprogramma te verzekeren en het rode potlood van Lieftinck te ontlo
pen.

R.J.J. Stevens beschrijft het leven van Lubbertus Götzen, minister zonder 
portefeuille van 1947-1951 en president van de Algemene Rekenkamer van 
1956-1965. Als minister was hij speciaal belast met de financieel-economi- 
sche betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. De facto fungeerde hij als 
een soort onderminister of staatssecretaris. Hoewel vóór de oorlog in Indo
nesië actief in een protestants-christelijke politieke groepering, werd hij als 
'partijloos' aangebracht in het kabinet. Götzen speelde nauwelijks een rol in 
de discussies en besluitvorming van de ministerraad, hoewel hij op het cru
ciale moment, toen het kabinet dreigde te struikelen over de vraag wel of 
geen politionele actie (1948), stemde vóór militair optreden. Zijn partijloze 
collega op Verkeer en Waterstaat stemde tegen, vrijwel zonder opgaaf van 
redenen. De Heren XVII van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zon
den dikwijls visitateurs-generaal naar Indië om aldaar de boeken te con
troleren. Götzen vervulde als 'nationale rekenmeester' een soortgelijke 
functie en oogste daarvoor nationaal en internationaal veel waardering. 
Een typisch voorbeeld van een deskundig topambtenaar, die (tijdelijk) ge
roepen werd tot het ministerschap, hetgeen ten tijde van Drees heel gewoon 
gevonden werd (vgl. bijdrage Clerx). Topambtenaren maakten deel uit van 
de regenteske bestuurscultuur welke minder politiek gekleurd en sterk dua
listisch was.

Speciale vermelding verdienen J.J.M. Ramakers en P.B. van der Heiden 
die wederom respectievelijk de tekstredactie en de opmaak verzorgden.
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DE BEMOEIENIS VAN HET PARLEMENT MET HET ONDERWIJS, RAMP 
OF ZEGEN? VOORDRACHTEN GEHOUDEN TIJDENS DE AANBIEDING 
VAN BAND B VAN HET KABINET-DREES-VAN SCHAIK (1 9 4 8 -1 9 5 1 )

Op 24 november 1992 vond in de Eerste Kamer te Den Haag de presentatie 
plaats van de CPG-publikatie Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951, band
B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw. Bij deze ge
legenheid spraken, na een inleidend woord van dr. G. Borrie, enkele (oud-) 
politici en wetenschappers over het thema 'De bemoeienis van het parle
ment met het onderwijs, ramp of zegen?' Hieronder volgt een weergave 
van hun voordrachten.

Dr. G.W.B. Borrie (voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlemen
taire Geschiedenis): Excellentie, dames en heren. Het is voor mij een groot 
voorrecht u hier vandaag in de Eerste Kamer te mogen begroeten. Het Cen
trum voor Parlementaire Geschiedenis is erin geslaagd ook dit jaar een 
boekwerk over de parlementaire geschiedenis te doen verschijnen. Eerst 
een jaar geleden immers waren we te gast in de Tweede Kamer voor de aan
bieding van band A over het kabinet-Drees-Van Schaik. Vandaag is de 
Noenzaal van de Eerste Kamer een prachtige accommodatie voor de presen
tatie van band B over hetzelfde kabinet, met als ondertitel Anticom m unis
me, rechtsherstel en infrastructurele opbouw. Dit boek beschrijft het beleid 
op het gebied van Verkeer en Waterstaat, Wederopbouw en Volkshuisves
ting, Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Justitie. Het zijn fraai verzorgde 
naslagwerken geworden in een reeks die, onder redactie van professor 
Maas, verzorgd wordt door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dames en heren, werd in 
1970 opgericht op initiatief van professor Duynstee. Samen met de huidige 
hoogleraar Bosmans rondde hij in 1977 de parlementaire geschiedenis van 
het kabinet-Schermerhorn-Drees af. Ondanks het ontbreken van een goed 
functionerend parlement in die periode, werd het toch een lijvig boekwerk 
van 750 pagina's. De heer Bogaarts verwerkte intussen een aanzienlijk gro
ter aantal pagina's Handelingen  tot drie boeken over het kabinet-Beel, die in 
1989 werden gepresenteerd en waarvan binnenkort nog een deel zal ver
schijnen, waarin o.a. ook de Indonesiëkwestie zal worden behandeld.

In nauwe samenwerking met prof. Duynstee ontwikkelde het CPG een 
wetenschappelijke methode om de enorme hoeveelheid H andelingen  op 
een verantwoorde wijze te kunnen verwerken tot hanteerbare naslagwer
ken. Een en ander bleek alleen mogelijk door een forse uitbreiding van het 
aantal medewerkers. Mede dankzij de inzet van velen maar in het bijzon
der ook van de huidige Tweede-Kamervoorzitter kon in 1986 het CPG
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De bemoeienis van het parlement met het onderwijs, ramp of zegen?

nieuwe stijl, dat wil zeggen met een nationale component, van start gaan. 
Deze historische mijlpaal werd bereikt met de vestiging van het CPG als een 
'joint venture' van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de inmiddels 
opgerichte Stichting Parlementaire Geschiedenis. Daarin ligt ook een er
kenning voor het vele goede werk dat het CPG al voortbracht. De exclusieve 
identificatie van het CPG met de delen over de parlementaire geschiedenis 
is weliswaar terecht, maar doet toch onvoldoende recht aan het vele overige 
werk van het CPG. Wat leverde twintig jaar CPG nu op?

Met het nieuwe boek dat vandaag wordt aangeboden, werden zes volu
mineuze naslagwerken geproduceerd, elf bundels Politieke Opstellen, een 
twaalftal boeken, een driehonderd artikelen en vele columns, interviews en 
commentaren voor de media. Het CPG ontwikkelde zich derhalve ook tot 
een vraagbaak voor wetenschappers, journalisten, ambtenaren en studen
ten.

Al dit werk doet veel goeds verwachten voor de toekomst. Daarin ligt na
tuurlijk allereerst de nadruk op het afronden van de beschrijving van het 
Drees-tijdperk, maar daarnaast wordt de jaarlijkse reeks Politieke Opstellen 
voortgezet. Een aantal medewerkers werkt tevens aan een dissertatie waar
uit ondermeer een aantal biografieën over vooraanstaande oud-politici zul
len voortkomen. Bovendien begeleidt professor Maas nog een aantal ex
terne dissertaties. En ook blijft het CPG een college-cyclus verzorgen met 
vooraanstaande gastdocenten.

Deze greep uit het activiteitenplan van het CPG maakt duidelijk dat er 
nog veel werk aan de winkel is. Dit werk kan enkel gedijen bij belangstel
ling en steun van derden. Het bestuur van de Stichting Parlementaire Ge
schiedenis prijst zich gelukkig dat ze die steun steeds ondervond van het 
departement van Onderwijs en Wetenschappen en van de opeenvolgende 
ministers Van Kemenade, Pais, Deetman en Ritzen. De samenwerking met 
het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen verliep 
naar wens, terwijl de Wetenschappelijke Raad voor Advies en de Alge
mene Wetenschappelijke Leiding met hun advies bijdroegen aan dit resul
taat. De grootste lof gaat echter uit naar het team van medewerkers rond 
prof. Maas, dat vaak in moeilijke omstandigheden vertrouwen bleef hou
den in dit project van lange adem. Zij zorgden er uiteindelijk voor dat dit 
omvangrijke multidisciplinaire project tot het resultaat van vandaag leidde.

Dames en heren: bij de presentatie van band B staat vanmiddag de be
moeienis van het parlement met het onderwijs centraal. Dit naar aanlei
ding van het hoofdstuk Onderwijs dat in het boek is opgenomen. Naast de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen zullen een ook aantal deskun
digen de vraag bespreken of de bemoeienis van het parlement met het on
derwijs een ramp of een zegen is geweest. Als eerste spreker mag ik het 
woord geven aan dr. J. Peters, namens het college van Bestuur van de Ka
tholieke Universiteit Nijmegen,

Dr. J.R.T.M. Peters (vice-voorzitter College van Bestuur Katholieke Univer
siteit Nijmegen): Van een universiteitsbestuurder zult u ongetwijfeld een 
negatieve toonzetting verwachten in een reactie op deze vraag. Botst im-
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mers niet elke vorm van inmenging in het universitaire bestel met de aca
demische traditie zoals die in de arabische cultuur en, later, in West-Europa 
vanaf de late middeleeuwen is vormgegeven? Is het niet zo dat een univer
siteit haar academische taak pas echt kan vervullen, wanneer zij functio
neert als een zelfbesturende en zelfregulerende gemeenschap in, maar 
vooral tegenover de maatschappij?

Een dergelijk antwoord zou haaks staan op de gegevenheden van de hui
dige situatie. Niet alleen is deze utopie van de Academie voor een moderne 
universiteit volkomen onfinancierbaar; ook maakt de maatschappelijke rol 
van de universiteit en haar functie in dienst van een steeds groter deel van 
de maatschappij een sterke band met die maatschappij, en daarmee met de 
politiek, tot een onmiskenbaar en onmisbaar gegeven. De vraag hoe de 
universiteit daarnaast haar oorspronkelijke taak in de huidige constellatie 
kan blijven waarmaken, blijft echter relevant. Maar op dit thema, de dub
bele taakstelling van de universiteit, zal ik vanmiddag niet doorborduren.

De moderne universiteit heeft banden met de minister èn met het par
lement. Het is evident, dat de universiteiten juist in hun reacties ten op
zichte van de minister het parlement weten te vinden. Maar bij de vraag 
naar de bemoeienis van het parlement met het onderwijs moet ook de 
vraag naar de bemoeienis van de minister worden betrokken.

Als ik tegen deze achtergrond kijk naar de periode-Drees-Van Schaik, dan 
dringen zich de parallellen met onze eigen tijd onverbiddelijk op. Toen met 
minister Rut ten, nu met minister Ritzen, hebben we een bewindsman die 
het hoger onderwijs van binnenuit kent. Dat wat over Rutten werd gezegd: 
'Een professorale excellentie, die nog voor kort een excellente professor was' 
(p. 680), is direct van toepassing op onze huidige minister. Dat geldt even
eens voor de typering van zijn voorganger Rutten als 'de eerste bewinds
man met een wetenschappelijke belangstelling voor pedagogische en didac
tische problemen, (...) een non-conformist met kennis van de onderwijsstel
sels in het buitenland’. Met wat chauvinisme kan ik hier bovendien aan 
toevoegen, dat beide ministers een leerstoel aan mijn universiteit hebben 
bekleed.

Het is erg verleidelijk nog meer citaten over minister Rutten aan te halen 
en deze toe te passen op onze huidige bewindsman, want ze zijn er in over
vloed. Ik memoreer nog slechts twee elementen uit de uitvoerige discussies 
tussen minister en parlement die toen plaatsvonden. In de eerste plaats de 
zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, die naar de mening van de minis
ter vaak te wensen overliet, alsmede de discussie rondom betere arbeids
voorwaarden voor het onderwijzend personeel. Beide hebben nog een grote 
actualiteitswaarde.

Als ik meer expliciet de rol van het parlement in ogenschouw neem, dan 
valt op, dat de volksvertegenwoordiging op een wezenlijk moment in de 
bres springt voor de belangen van de universiteiten, tegenover de plannen 
van de minister. Als de minister met een wetsontwerp 'Bevordering van 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek' naar de Kamer komt en tevens met 
een plan tot oprichting van ZWO, de voorloper van NWO, is de reactie van 
het parlement als volgt. Ik citeer: 'De Kamer dwong de minister de taakom-
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schrijving te wijzigen, waardoor het primaat van het wetenschappelijk on
derzoek bij de universiteiten bleef. Bovendien moest de minister beloven, 
dat de kosten van ZWO niet verhaald zouden worden op de universiteiten 
en hogescholen.' (p. 686). Ook deze discussie is niet gespeend van actualiteit.

'L'histoire se répète', of in een arabisch gezegde: 'De geschiedenis zelf is 
de leermeester van degenen die geschiedenis maken.' Dat maakt het lezen 
van een boek als dit tot een uitermate vruchtbare bezigheid. Tevens beves
tigt het nog eens de waarschuwing van minister Rutten tegen de onder
schatting van de geesteswetenschappen: "Hoeveel makkelijker spreekt men 
over de mogelijkheden van nuttige toepassing der atoomenergie dan dat 
men het psychologische en politieke probleem juist stelt van een mensheid, 
die met die nieuwe gegevens moet leren leven." (p. 686). Moge ook in onze 
dagen de geschiedenis de leermeester zijn voor degenen die hier in dit huis 
nieuwe geschiedenis maken.

Dr. ir. J.M.M. Ritzen (minister van Onderwijs en Wetenschappen): Meneer 
de voorzitter van de Eerste Kamer, zeer geachte dames en heren! Mij is ook 
overkomen datgene wat ik bemerk bij de heer Peters. Het deed mij even 
denken aan een anekdote uit mijn gymnasiumtijd toen werd gesproken 
over verleidingen. Dat was op een Franciscanerschool waar werd gesproken 
over kleine verleidingen en wat je daarmee doet: die weersta je. Als de ver
leiding groot wordt, dan ben je wel gedwongen om toe te geven. Ik ben dus 
ook bezweken voor de verleiding, namelijk de verleiding om parallellen te 
trekken. Maar, naast het trekken van parallellen, zoals ook de heer Peters al 
heeft gedaan, zal ik ook proberen verschillen te ontdekken.

Laat ik beginnen met een citaat dat betrekking heeft op een groot verschil. 
Eén van de opmerkingen die gemaakt wordt door één van de twee onder
wijsministers die voorkomt in band B, is: '(...) dat hij zich voelt als gehitst 
wild dat vermoeider wordt dan de jagers’. Dames en heren, zo voel ik me 
dus niet. Maar daarmee kom ik toch ook meteen op de waarde van het werk 
dat onder redactie van prof. Maas in Nijmegen werd verricht en waarbij ik 
aansluit bij de heer Peters. Het is buitengewoon leerzaam om te zien wat 
zich in het verleden heeft voltrokken, onder andere op het punt van de 
verbetering van de lerarensalarissen.

Het zal u niet verbazen dat ik daar toch even op terug kom. Wat opvalt, - 
niet uitsluitend in deze historische werken maar ook voor diegene die de 
historie daarna kennen, weliswaar nog niet zo briljant beschreven als hier 
nu gebeurd is, maar dat komt nog -, is dat het thema van de lerarensalaris
sen steeds weer terug komt. Het is buitengewoon interessant en dus ook 
leerzaam om bij Van der Heiden en bij Van Griensven te lezen hoe in het 
verleden voor de verbetering van de lerarensalarissen werd gestreden. Hoe 
één minister door zijn collega werd tegengehouden en een ander juist niet 
bereid bleek zich daar voor in te zetten. Ik spreek dan ook over twee tegen
polen, de ministers Gielen en Rutten in respectievelijk het kabinet-Beel en 
het eerste kabinet-Drees. Die twee kabinetten die in de serie Parlem entaire 
geschiedenis van Nederland na 1945 zo uitgebreid de aandacht krijgen. Gie
len kwam in de positie te staan waarin ik me gelukkig nog nooit heb hoe-
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ven voelen, namelijk dat hij volstrekt alleen stond in de ministerraad en 
dan in het bijzonder op dat punt van de verbetering van de salarissen voor 
leraren. Alleen één stem vóór en dat was zijn eigen stem. In de afgelopen 
maanden heb ik daar zelfs in mijn ergste dromen niet aan durven denken. 
Dan de opvolger van Gielen, Rutten. Die raakte juist in hooglopend conflict 
met de onderwijzersorganisaties. Zij kregen slechts een vijftiende deel van 
hun aanvankelijke eisen. En daar hebben de onderwijsbonden waarschijn
lijk in hun ergste dromen niet aan durven denken.

Minister J.M.M. Ritzen ontvangt het eerste exemplaar van band B van Het kabinet-Drees- 
Van Schaik uit handen van G.W. Borrie, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschie
denis
Foto: Fred Hess

Maar ik zag ook parallellen, misschien toch ook een beetje persoonlijk, 
tussen de persoon Rutten en mijzelf. Ik sluit aan bij de heer Peters. Rutten 
die zichzelf beschouwde als een 'homo novus' op het politieke schouwto
neel. Ik geloof dat hij dat zelf zei en dat dat niet een politieke uitdrukking 
was die van buiten af op hem werd gelegd. 'Homo novus' op het politieke 
schouwtoneel, zo voel ik me ook nog wel eens. Want wat daar in zit, is aan 
de ene kant deelnemer, maar tegelijkertijd ook observator, toeschouwer, 
analysator. Toeschouwer van een wereld waarmee je bekend bent, maar 
waarvan je niet alle hoeken en gaten in detail kent. Ook een wereld waarin 
je binnen gaat met idealen en op een aantal punten ook met een grote mate
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van onbevangenheid. Onbevangenheid die kan leiden tot het maken van 
fouten en die zullen ongetwijfeld ook gemaakt zijn in deze regeerperiode, 
ook door de ondergetekende. Maar tegelijkertijd heeft een 'homo novus' 
ook het grote voordeel dat daar waar voor langere termijn beren op denk
beeldige paden, of denkbeeldige beren op paden worden gesignaleerd, die 
niet onmiddellijk als zodanig worden gepercipieerd, en zich op heel veel 
punten ook niet blijken voor te doen. Niet blijken voor te doen, bijvoor
beeld waar het gaat over toch de ingrijpende vernieuwingen in het basison
derwijs. Deze vernieuwingen leiden aan de ene kant tot een aanzienlijke 
vergroting van de schaal maar tegelijkertijd ook tot een zeer scherpe verbe
tering van de kwaliteit, althans verbetering van de randvoorwaarden voor 
de kwaliteit. En zo ook doorbordurend naar andere niveaus van onderwijs, 
maar bijvoorbeeld ook naar het terrein van de verzelfstandiging van huis
vesting, waar bij aantreden van dit kabinet er een gevoelen bestond dat dat 
toch niet tot de mogelijkheden behoorde en waarbij dat geleidelijk aan zich 
wel lijkt te gaan realiseren. Daarbij deed zich overigens ook hier weer een 
parallel voor, iets anders misschien, maar minister Rutten kreeg indertijd 
het aanbod van de minister van Financiën om zijn budgettaire beeld wat 
recht te trekken door het Mauritshuis te verkopen. Dat weigerde hij in die 
tijd. Misschien was dat achteraf gezien niet eens zo'n slechte gedachte.

Een ander punt dat juist ook door de 'homo novus' naar voren zal wor
den gebracht is, dat naast de aandacht voor de beleidsvorming, ik proef dat 
ook bij Rutten, er een grote aandacht en misschien wel de eerste aandacht 
moet bestaan voor de beleidsimplementatie, de beleidsuitvoering. Voor zo
ver er kritiek is op de regelgeving van het ministerie van Onderwijs en We
tenschappen is die kritiek vaak niet gericht op de aard van de regelgeving 
op zich, maar bijna altijd op de uitvoerbaarheid of de uitvoering. Met an
dere woorden: de conclusie is steeds dat je met blauwdrukken en beleids- 
concepties er niet bent; het gaat altijd om de uitvoering.

Rutten, zo lees ik bij Van der Heiden en Van Griensven, heeft er moeite 
mee gehad dat hij in de schaduw is komen te staan van zijn opvolger Cals. 
De wetgevende prestaties van Rutten waren immers minder aansprekend, 
maar dat had natuurlijk ook wel enigszins te maken met zijn eigen positio
nering. Zijn eerste belangstelling ging niet uit naar de wetgeving 'an sich', 
maar naar het vormen van wetgeving met het oog op implementatie. 
Waarbij overigens dan ook het punt naar voren komt dat de 'katholieke 
padvinder' Cals - een prachtige karaktisering waarop Nijmegen het patent 
lijkt te hebben - juist de Mammoetwet tot stand kon brengen wat, voor 
lange termijn, gezien is als toch een van de belangrijke wijzigingen in het 
onderwijsbeleid, ook in de onderwijsstructuur. Dat was een wet door Cals 
ingediend, en daarmee kwamen inderdaad de door Rutten ingediende 
wetsontwerpen duidelijk in de schaduw te staan. Maar, zoals ook duidelijk 
in het boek naar voren komt, wat Cals deed, was in feite alle wetsontwerpen 
die Rutten had ingediend terugnemen en die vervolgens met kleine wijzi
gingen als zijn eigen wetten indienen. In die zin denk ik dat het juist is dat 
Rutten, zoals geschreven wordt, in feite moet worden gezien als de vader 
van de Mammoetwet.
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Mijn kanttekening hierbij, ook op basis van het voorgaande, is de vol
gende: laten we er voor waken bewindslieden alleen te beoordelen op de 
omvang van hun wetgevende arbeid. Laat daarbij zeker niet gelden 'hoe 
meer, hoe beter'. Laat vooral van belang zijn in hoeverre die wetgeving te 
realiseren is, in hoeverre die wetgeving geïmplementeerd kan worden. Ook 
het onderwijsveld moet blijven geloven in de oogst. Dat is ook de invals
hoek van waaruit ik tegen het thema van deze middag aankijk: De be
moeienis van het parlement met het onderwijs en dan een digitale keuze, 
'ramp of zegen’? Ik neem aan dat het toch een breder spectrum kan zijn 
waarin de discussie zich mag begeven. De bemoeienis van het parlement zal 
al snel een zegen zijn, wanneer het parlement uitgaat van zorg voor de im
plementatie van beleid. De regering lijkt mij voor de uitvoering van het be
leid de eerst verantwoordelijke. Zij heeft daarvoor ook de nodige onder
steuning ter beschikking. Maar het is naar mijn idee ook noodzakelijk dat 
een volksvertegenwoordiger vanuit zijn of haar controlerende functie 
steeds aandacht heeft voor die uitvoeringsvraagstukken en die ook nadruk
kelijk aan de orde stelt in het parlementaire debat. Het mag dan soms een 
saaier parlementair debat zijn, ik denk wel dat het een parlementair debat is 
dat leidt tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit, ook van de wet
geving. Juist een parlementariër staat, als het goed is, met beide benen op de 
grond, met beide benen in de samenleving.

Dames en heren, met genoegen kijk ik dus nu uit naar deze nieuwe uit
gave van de parlementaire geschiedschrijving na 1945. Ik heb van één 
hoofdstuk kennis kunnen nemen en ik zal met die kennis ook met veel 
plezier de andere hoofdstukken gaan lezen. Nu al vraag ik me af wat over 
enkele tientallen jaren de Nijmeegse wetenschappers - en als het nog de
zelfde zijn, tegen die tijd dus diep gerimpeld -, hebben op te merken over dit 
kabinet. Eén tipje van de sluier kan ik wellicht daarbij oplichten. Ik heb het 
ministersambt niet gezocht, maar ik was er ook niet zo afkerig van als Rut
ten. U hebt het misschien ook al zelf gelezen, maar toen hij in augustus 
1948 van zijn secretaresse vernam dat er vanuit Den Haag was getelefo
neerd, met als waarschijnlijke achtergrond dat hij gezocht werd voor een 
ministerspost, was zijn reactie de volgende. Hij snelde naar huis en dook 
met zijn echtgenote en kinderen onder op Schiermonnikoog. Ik heb er van 
geleerd. Ik dacht: het heeft geen zin om je eraan te onttrekken, want het 
bleek ook toen tevergeefs te zijn. Na enkele dagen werd Rutten door recher
cheurs opgespoord en vertrok hij alsnog richting Binnenhof. Dank u!

Drs. P.B. van der Heiden (medewerker CPG): Geachte aanwezigen, excellen
tie, dames en heren. 'Bekend is dat het begripsvermogen van hen die een 
politieke vergadering bij wonen schommelt rond het peil van twaalfjarigen 
(...).’ Niet mijn woorden, maar die van de oud-minister van Onderwijs en 
Wetenschappen prof. dr. I.A. Diepenhorst, die van de vruchten van het Ne
derlandse onderwijs blijkbaar geen al te hoge pet op heeft. Zijn gram treft 
vooral de Mammoetwet, getuige zijn opmerking, na een Frans citaat: '(...) de 
staat van ons zozeer verbeterd voortgezet onderwijs dwingt mij tot een ver
taling (...).’
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Het zal dan ook niemand verbazen dat de ARP, de partij waartoe profes
sor Diepenhorst tot de vorming van het CDA behoorde, tegen de Mam
moetwet stemde. Het is plezierig voor de heer Diepenhorst dat hij geen ver
antwoordelijkheid droeg voor genoemde wet. Deze werd van kracht in 
1968, toen Diepenhorst het veld had geruimd voor de KVP'er Veringa.

De Mammoetwet vindt haar oorsprong in een kameruitspraak uit 1949. 
Een aantal Tweede-Kamerleden, van KVP en PvdA, maar óók van de ARP, 
zag in het gebrek aan samenhang van de onderwijswetgeving reden om de 
katholieke minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Theo Rut
ten, te verzoeken een 'wetenschappelijk verantwoord plan van onderwijs
voorzieningen' op te stellen. De Mammoetwet is dus het uiteindelijk ge
volg van niet alleen parlementaire bemoeienis, maar zelfs van parlemen
tair initiatief, hetwelk naar gelang ieders waardering van deze wet als ramp 
of zegen kan worden gekwalificeerd.

In de periode-Drees-Van Schaik zullen vooral de Nederlandse onderwij
zers de parlementaire bemoeienis met het onderwijsbeleid als een zegen 
hebben gezien. Minister Rutten weigerde namelijk herhaaldelijk op de sala- 
riswensen van het onderwijzersgilde in te gaan, hetgeen de Kamer even zo 
vaak tot actie bracht. De veelvuldige weigeringen van minister Rutten de
den ARP-kamerlid Roosjen denken aan 'het knorrend lid van onze veesta
pel, dat, wanneer je het aan zijn staart trekt, juist de andere kant heengaat'. 
Overigens zag de minister kans om een akkoord te sluiten op eenvijftiende 
deel van de aanvankelijke salariseisen. Een bedrag, dat door de Kamer eer
der te laag dan te hoog werd geacht. Dit in tegenstelling tot de waardering in 
sommige kringen voor het akkoord dat minister Ritzen recentelijk met de 
onderwijsbonden sloot.

Daarnaast kwalificeerde de Kamer eensgezind het beleid ten aanzien van 
de scholenbouw en van het onderwijzerstekort als onvoldoende, maar zij 
was niet bij machte de minister bij te sturen. Geen zegen, misschien ook 
geen ramp, maar in ieder geval geen effect van de parlementaire bemoeie
nis! In de overige items op het onderwijsterrein was de Kamer te verdeeld 
om een duidelijke invloed uit te oefenen. Confessioneel stond tegenover 
niet-confessioneel in een traditionele oprakeling van de schoolstrijd, zuide
lijke afgevaardigden stonden tegenover de rest in hun roep om de vestiging 
van een tweede technische hogeschool in het zuiden. Mijn gewaardeerde 
collega en co-auteur Van Griensven zal u straks duidelijk maken dat de Sta
ten-Generaal ook wat betreft het technisch onderwijs verdeeld waren. Is 
deze verdeeldheid een ramp of een zegen? In ieder geval maakte zij het 
Rutten gemakkelijk om zijn eigen beleid te voeren.

Maar terug naar wat in retrospectief als het gewichtigste item op het on
derwijsterrein in de kabinetsperiode-Drees-Van Schaik moet worden be
schouwd: de aanzet tot de Mammoetwetgeving, de motie-Peters-Van Sleen. 
Na deze motie leek het parlement zijn interesse in een nieuw onderwijs
plan snel verloren te hebben. In maart 1951 presenteerde de minister zijn 
plan-Rutten, maar zag dat door het parlement grotendeels genegeerd. Waar
schijnlijk was het ontbreken van bepalingen inzake de financiële gelijkstel
ling de oorzaak voor het parlementaire gebrek aan actie.

18



Presentatie Drees-Van Schaik band B

Ruttens opvolger, Jo Cals, onderving de parlementaire kritiek door de fi
nanciële gelijkstelling door te trekken naar het voortgezet onderwijs. En 
passant regelde hij dit onderwijs, tot dan in een groot aantal afzonderlijke 
wetten ondergebracht, in één wet. Waar de psycholoog Rutten gedreven 
werd door de pedagogische en didactische tekortkomingen in een veranderd 
onderwijsbestel, werd de jurist Cals uitgedaagd door de voetangels en 
klemmen van onderwijswetgeving. De jurist bouwde een wettelijk stelsel 
op basis van de gewijzigde plannen van de psycholoog, overigens tegen de 
zin van de laatste. Uiteraard achtte deze de veranderingen geen verbeterin
gen.

De Wet op het voortgezet onderwijs werd, na een wordingsgeschiedenis 
van vele jaren, aangenomen met steun van de KVP en de oppositionele 
Partij van de Arbeid. De ARP stemde, hoewel zij in de regering zat, tegen 
het levenswerk van minister Cals. Merkwaardigerwijs zou juist een antire
volutionair minister van Onderwijs worden in het kabinet-Cals, en wel de 
hier aanwezige Diepenhorst. Dezelfde Diepenhorst die in zijn afscheidscol
lege als hoogleraar algemene staatsleer en parlementaire geschiedenis met 
instemming W.F. Hermans citeerde, waar deze schreef over 'de centenaren 
gestencild geouwehoer, die de universitaire instituten dagelijks uitbraken 
(...)'. Mogen wij er op hopen, dat de banden van de parlementaire geschie
denis, zoals uitgebracht door het CPG, naar vorm en inhoud niet onder deze 
kwalificatie vallen.

Dr. I.A. Diepenhorst (oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen): 
Mijnheer de voorzitter. Dat ik mij op dit ogenblik in een bijzonder aange
name positie bevind, zou ik niet graag durven beweren. Enkele dagen gele
den werd ik 's namiddags door een omroepvereniging gebeld met de vraag 
of ik mijn medewerking aan een uitzending wilde verlenen over politieke 
hervormingen in ons land. Men zou mij voor zes uur enig materiaal per 
auto brengen. Stipt één minuut voor zes werd ik er, opnieuw telefonisch, 
van op de hoogte gesteld dat een wijziging in het programma was aange
bracht. Ik stond te ver van het publieke leven dan dat ik een bijdrage van 
betekenis zou kunnen leveren. Naar vanzelf spreekt onderschreef ik dit 
oordeel ten volle, maar ik verkeer nu wel in onzekerheid of ik op dit ogen
blik niet verzocht word van het woord af te zien. Ik begrijp dat ik als oudste 
gewezen, - tot mijn eigen vreugde in leven zijnde - minister van onderwijs, 
niet de geringste aanspraak op uw clementie heb. Ik zou het wel jammer 
vinden wanneer men mij het woord onthield; ik luister, al is het tot dusver 
nooit opgevallen, graag naar mijzelf. Tevens liep ik waarschijnlijk de mij 
als nagenoeg van ouderdom verteerd 'senaatsrelikwie', anders gegunde, 
zeer welkome spirituele restauratie in deze Noenzaal mis.

Ook vanuit een tweede gezichtshoek beschouwd is mijn situatie precair. 
Als academicus, nader als langdurig professor, behoor ik tot de 'quarter edu- 
cated’, ben ik een tot vakidioot uitgegroeid zoogdier. Ik was langer dan een 
kwart eeuw lid van het parlement, waar naar beweerd wordt intelligentie 
geen rol speelt. In elk geval acht ik het oordeel van een criticus, dat de 
Tweede Kamer 'het toppunt van ellende' zou zijn, onjuist. Wat de Eerste
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Kamer betreft, een aantal jaren geleden had slechts 35% van de senatoren in 
Zweden meer dan lager onderwijs genoten. Onze huidige Eerste Kamer - uit 
eigen ervaring weet ik dat er vroeger heel verstandige mensen inzaten - 
oogst tegenwoordig nogal wat kritiek. Aan de geleidelijk verworven, nomi
naal hogere ontwikkelingsgraad der desbetreffende afgevaardigden zou ik 
dit niet durven toe te schrijven, er overigens geen argument tot studie- 
duurverkorting uit puttend.

Het medewerken aan de presentatie van een boek is voor mij, na enig 
nadenken, een genoegen. Dit nadenken hoorde er wel bij, samenhangend 
met aanvankelijk ervaren innerlijke aarzeling. Trad ik niet op als een soort 
standwerker, weliswaar ten behoeve van de publikatie bezorgd door een 
eerbiedwaardig centrum, maar toch... Zij is de zesde van een reeks, waarvan 
de prijs blijkens een recente aanbieding - ik zeg niet de waarde - steil daalde. 
Dan was er de vraag van dr. Johnson: Hoe weinig boeken zullen wij tot de 
laatse lettergreep lezen, terwijl hij ook te grote omvang afwees: aan een 
boek moest als eis zijn hanteerbaarheid worden gesteld. Ik zie nog niet dade
lijk studenten met het dikke nieuwkoopje van deze middag in een prop
volle dubbeldekker van de spoorwegen hun reis naar en van de hogeschool 
produktief maken; ze zullen, mede gelet op de aangekondigde toelagen-be- 
zuinigingen, een volgend weer goedkoper aanbod willen afwachten. Ook 
werd ik herinnerd aan de verzuchting van La Fontaine: 'Les longs ouvrages 
me font peur.' Ik vertaal met het oog op de huidige pretpakketten in ons 
onderwijs: 'Ik ben bang voor de lange werken.’ Eindelijk waren er het waar
schuwend woord van Joseph Conrad, dat vanuit een moreel gezichtspunt 
enkel boeken die over 'koken' handelen boven verdenking staan, en Chur- 
chills uitspraak dat men, als een nieuw boek verscheen, het best deed een 
oud boek te lezen.

Wat ik opsomde is niet doorslaggevend. Plinius de Jongere zei al: 'Geen 
boek is zo slecht of men kan er iets uit leren.’ Carlyle noemde de universi
teit een verzameling van boeken en de universiteit is, wat men ook bewe
ren moge, een achtbare instelling. De geschiedenis schijnt zich eindeloos te 
herhalen en laat zien hoe weinig er slaagt, hoe veel er mislukt. Toch doen 
zich niet enkel voor 'catastrofe en ruïne', bij eerste indruk krachtige en zelfs 
een tikje sensationele, zij het vertrouwde aanduidingen. Ik stip aan dat in 
de mij toebedeelde formulering van de titel voor deze bijdrage de woorden 
'ramp of zegen' slaande op de bemoeienis van het parlement met het on
derwijs nog alarmerender klinken en er schuilt misschien zelfs een ethisch 
addertje onder het gras. De vraagstelling is milder dan Da Costa's tweeslag 
over de boekdrukkunst luidde: 'Een stap ten hemel, een stap ter helle.' 
Goede en, meer nog, vitzuchtige verstaanders hebben slechts een half 
woord nodig. Omdat er op deze wereld veel ramp en weinig zegen wordt 
gevonden, meent bijna ieder te weten, welke richting ik zal inslaan. U zult 
echter merken hoe onvooringenomen ik mij tegenover een 'pluraal' ge
hoor vermag op te stellen, wanneer mij dit van pas komt.

Het omvangrijke stuk van de auteurs P.B. van der Heiden en P.G.T.W. 
van Griensven, dat de interactie tussen regering en parlement op het terrein 
van het onderwijs wil beschrijven in de jaren 1948 tot 1952, draagt de pak-
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kende titel: 'Rutten verwekt een mammoetje’. Aanstonds rijst het bezwaar 
dat de auteurs de boreling, in dit geval zelfs de jongste van een tweeling: te 
weten de nota over het technisch onderwijs uit januari 1951 - toen zat het 
ministerie-Drees-Van Schaik - en de nota over het voortgezet onderwijs uit 
juni 1951 - het eerste pure ministerie-Drees had het roer o ver genomen - 
onverzorgd achterlieten. Daar de volksvertegenwoordiging alle denkwerk 
en inspanning door minister en departement alsook nog indertijd door mi
nister G. Bolkenstein geleverd materiaal niet terstond had opgepikt, was dit 
voor de beide penvoerders een reden aan andere zaken meer ruimschoots 
aandacht te schenken. Zij gaven wel aan dat Ruttens opvolger Cals, die in 
1950 zo schielijk staatssecretaris werd dat hij als kamerlid niet aan een mai- 
den speech toekwam, naderhand zijn grote parlementaire verrichting - de 
ten jare 1962 aangenomen mammoetwet, waarin hij uiteraard veel eigen 
opvattingen neerlegde om ze in weerwil van een wankel gestel vol spirit te 
verdedigen - zich met meer dan één pluim - ik zeg het mild - van zijn voor
ganger had getooid. De tweede, echt waardevolle der beide genoemde nota's 
moest in een volgend deel van de reeks worden behandeld en op deze wijze 
is door de auteurs tot de door hen betreurde vergetelheid van dat 'meester
stuk' - zie p. 340 Ph. Kohnstamm - een eigen bijdrage geleverd, tenzij de be
lofte op p. 338 gedaan verwezenlijking krijgt.

In het algemeen blijft het beeld van Rutten enigszins vaag. Zijn oor
spronkelijkheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, zijn geldingsdrang, 
zijn tactische gaven, zijn behendig twee ijzers in het vuur houden en van 
twee walletjes eten, zijn voortdurende belangstelling en misschien wat au
tistische genegenheid voor anderen, het leeft in de onderwerpelijke tekst 
voor mijn gevoel te weinig. De schilder C. Willink heeft deze 'professorale 
excellentie' (zie p. 237) in zijn meestal wat bedekte, sterke wilskracht beter 
begrepen, tot uitdrukking brengend dat Rutten door zijn zelfstandige beoe
fening der wetenschap voor anderen dikwijls niet toegankelijke bronnen 
aanboorde. Ik heb wel de impressie dat dit portret te zeer accentueert de on
aandoenlijkheid van de door het episcopaat op het stuk der wilsvrijheid 
strak gehouden noviet-hoogleraar - alsook de zelfverzekerdheid van de po
litieke debutant, die geenszins aan de leiband van Romme of van Stokman 
of van befaamde in het kabinet zittende ambtgenoten wenste te lopen - Lief
tinck krijgt niet zijn bewilliging om het Mauritshuis van de hand te doen. 
Toch wint de artiest in diens geserreerde bezieling schilderend het van de 
geschiedschrijvers.

Dezen hebben zich overigens uitstekend van hun taak gekweten; zij zijn 
heel nauwgezet te werk gegaan. De lichtvoetige naamkeuze voor hun on- 
derwijshoofdstuk wordt voortgezet met een aantal prikkelende kopjes voor 
de diverse paragrafen: 'Een beestachtig voorbeeld', 'Het knorrend lid van 
onze veestapel', 'Het koekoeksei in het vinkennestje', 'Pepernoten op de 
boerderij'. Echter de vlag van de vermakelijkheid dekt niet steeds de lading. 
In het algemeen was het relaas met beknoptheid gebaat geweest. Daarnaast 
sprankelt het naar mijn smaak te weinig. Natuurlijk bestond aan imitatie 
van Godfried Bomans' gefantaseerde excellentie Pieter Bas, die van 1916 tot 
1920 het departement van onderwijs zou hebben beheerd, geen behoefte.
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Helaas worden wij nagenoeg onkundig gelaten wat Rutten nu precies over 
J.M. Peters en H. van Sleen, twee totaal uiteenlopende kamerleden, gedacht 
heeft en of hij goedsmoeds geregeld zich liet 'beschoolmeesteren' ten aan
zien van de ontknikking van de onderwijssalarissen: hij zou tenslotte te
genover tegenstribbelende ministers het geding in de kabinetsraad ten fa
veure van de belanghebbenden winnen. Ondertussen kan een mens niet te 
duidelijk zijn. De geoefende lichte kritiek beoogt niet te knabbelen aan de 
voortreffelijke arbeid die geleverd werd.

Nog een paar andere punten wil ik aansnijden. Rutten was gewoon, zon
der scherpslijperij een betrekkelijk vaste koers te varen, was voorstander, 
evenwel niet a tort et a travers, van het bijzonder onderwijs, wenste geen 
starre houding tegenover het openbaar onderwijs in te nemen en schuwde 
zeker niet betaalbare modernisering. Hoe hij over de afzonderlijke 'onder- 
wijsparlementariërs' oordeelde, blijkt ondertussen nergens. Het moet hem 
wel eens te ver zijn gegaan dat volksvertegenwoordigers zich opwierpen als 
erg eenzijdige pleiters ten behoeve van hun vertrouwde organisaties, van 
hun ter harte gaande takken van onderwijs en van door hen gerespecteerde 
universiteiten. Over deze dramatis personae blijft evenals over de be
windsman een sluier hangen. Nergens is er veel ontdekkends over C. Kleij- 
wegt, R.H. Woltjer, H.W. Tilanus, C.P.M. Romme, M. Gortzak, mevrouw A. 
Fortanier-de Wit aan te treffen; A.B. Roosjen, die later met de naamgeving 
'Mammoetwet' furore zou maken, krijgt nog de meeste kleur. Over de ou
ders, de besturen en, naar mijn mening buitengewoon teleurstellend, over 
de leerlingen, wordt in dit brede overzicht van de onderwijssituatie van 
1948-1951 een discreet stilzwijgen bewaard, een discretie welke ontbreekt in 
de passage: 'Dekte Gielen Rommes oorlogsverleden?’ Hier (p. 318) wordt, 
gelijk eerder bij de behandeling van de beheervorm der lagere school (p. 
392-394), ook de tijdgrens ruim overschreden.

Het zou verkeerd zijn van de schrijvers het bescheid op pas later in soms 
heftige vorm gerezen problemen te eisen. Er heerst heden politiek een ver
staanbaar onbehagen en een niet billijk, wijl te ongeremd, wantrouwen. 
Vandaag is het kabinet vrij machtig maar het kan zijn ambtenaren geen 
baas. Vandaag is het parlement zwak, want èn innerlijke verdeeldheid èn te 
geringe geestelijke toerusting verslappen de band met de dikwijls saai bena
derde kiezers. Van 1948 tot 1952 heerste er een besef dat het in ons land ge
neraal beschouwd beter ging; er bestond gerede waardering, ofschoon men 
deze niet moet overdrijven, èn voor bewindslieden èn voor leden van de 
Staten-Generaal. Wij hebben in Nederland doorgaans tamelijk felle tegen
stellingen alsmede diepgaande onderlinge verwijdering gekend, zonder dat 
ons volk aan cynisch kankeren bezweek. Dit geldt met name voor de hier 
besproken parlementaire episode. Ik wijs er op dat zij die thans het orgel 
trappen, die aan de touwtjes trekken, tijdelijk aan eerbiedwekkendheid, aan 
overwicht hebben ingeboet, vanwege vervreemding welke tussen hen en 
hun aanhang zich voordeed. Ontstemming is gerezen over gebrekkige be
heersing van zich als een olievlek uitbreidende bureaucratie. Ergernis ont
stond over soms veertig stadia tellende bestuurlijke procedures en over ja
ren zich voortslepende rechtszaken. Ook gingen spijt en jaloersheid knagen
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in verband met maatschappelijke kansloosheid bij ondergeschikten die zich 
uitgerangeerd achtten, bij hen die geen werk meer vonden of nooit werk 
gekregen hadden. Nopen deze hedendaagse tragische 'kommer en kwel' tot 
een posthume veroordeling van het onderwijsbeleid door de overheid ge
voerd in 1948 en onmiddellijk volgende jaren als 'ramp'? Het antwoord 
luidt ontkennend. Er werden niet enkel passen op de plaats gemaakt. Met 
krappe middelen heeft men de achterstand pogen in te lopen, behoeften 
trachten op te vangen, nieuwe bezinning mogelijk gemaakt, zulks in weer
wil van schrijnende ontoereikendheid. Uit égards voor de hier presente 
minister rond ik af in het Engels, de zegswijze bezigend van 'a blessing in 
disguise', van - ik blijf begrijpelijk - 'een zegen in vermomming'. Er zijn be
wust wegen naar de toekomst leidend, open gehouden.

Dr. J.W. van Hulst (oud-lid van de Eerste Kamer): Volgens onze grondwet is 
de regering de eerst verantwoordelijke voor het onderwijs. In onze demo
cratie roept de regering niet het parlement ter verantwoording, maar het 
parlement wel de regering. Vanuit het parlement kan de vraag dus luiden: 
de bemoeienis van de regering met het onderwijs: ramp of zegen? De tegen
stelling van 'zegen' is echter niet 'ramp', maar 'vloek'. Ik heb er begrip voor 
dat men deze tegenstelling niet heeft aangedurfd.

De ministers en staatssecretarissen van 0(K )W  die ik in een kwart eeuw 
als senator (1956-1981) heb meegemaakt, waren zonder één uitzondering 
hardwerkende, integere mensen, al kan ik mij moeilijk aan de indruk ont
trekken dat enkelen tevergeefs gestreden hebben tegen de zondige begeerte 
om de Thorbecke van de onderwijs-wetgeving te worden. Ik heb voorts tal
rijke hoogleraren meegemaakt die minister of staatssecretaris werden, ook 
bij O. en W. Na hun ministerschap werden ze vrijwel zonder uitzondering 
bankdirecteur, vertegenwoordiger van de EG in Japan, burgemeester, lid 
van de Raad van State, Commissaris der Koningin, enz. Een vraag om over 
na te denken: waarom keerde vrijwel niemand terug naar het onderwijs?

Ik bepaal mij tot de Mammoetwet. De benaming is afkomstig van mr. 
A.B. Roosjen, lid van de Tweede Kamer voor de ARP. Vóór de parlemen
taire behandeling bevatte een aparte knipselkrant een paar duizend over
wegend negatieve artikelen over het onderwerp. In de Tweede Kamer mas
seerde Kleijwegt zijn PvdA-fractie, die in de oppositie was, zodanig, dat ze 
en bloc voorstemde. Hij voorzag dat Cals een toekomstig minister-president 
was met socialisten in zijn kabinet; dat kwam feilloos uit. In de Eerste Ka
mer: alle PvdA'ers vóór, al ontging het vrijwel iedereen, dat prof. Mazure 
tijdens de stemming in de koffiekamer bleef zitten. Toen dus in 1963 het 
ontwerp tot wet verheven?/gedegradeerd? was, begon de miljoenen ver
slindende vijfjarige voorbereiding.

Momenteel zijn er 64 door het Rijk gesubsidieerde schoolbegeleidings
diensten plus drie dure pedagogische centra. Maar drie jaar na de invoering 
van de Mammoetwet lees ik in de Memorie van Toelichting:

'(...) in toenemende mate wordt getwijfeld aan de doeltreffend
heid van de in 1968 in werking getreden wet op het voortgezet
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onderwijs.’ (MvT, Wet herstructurering wetenschappelijk onder
wijs, p. 5).

Het VGLO ging de vernieling in; het touwtrekken om een één-, twee-, of 
driejarige brugklas en middenschool verhitte de gemoederen; het 'opstaan 
tegen het zittenblijven' bleek één grote desillusie; haalde eerst ongeveer 
25% van de leerlingen in vijf jaar het HBS-diploma, het percentage dat feil
loos de zes jaar VWO doorloopt, blijft teleurstellend. Wie nu van MAVO 
via HAVO naar VWO gaat, verspeelt zonder zitten blijven drie jaar in ver
gelijking met de vroegere weg via MULO naar HBS. Vraag niet wat dit alles 
kost.

Verslag Onderwijsinspectie 1991: Van de honderd HAVO-4 leerlingen ha
len 56 binnen de gestelde tijd het diploma; de Inspectie spreekt van een 
stuwmeer van HAVO-4; ze scoren slecht in Frans, Duits, wis- en natuur
kunde, economie. Vraag wederom niet wat dit alles kost. In het Hoger Be
roepsonderwijs haalt slechts de helft met HAVO-diploma binnen de ge
stelde tijd de propedeuse.

De universiteit kampt met studenten met een meervoudig deficiënte 
vooropleiding. Ik maakte het zelf mee dat een student weigerde een Engels 
boek te bestuderen. Door de Faculteitsraad (Wet-Veringa) werd hij in het ge
lijk gesteld. Studenten die het desondanks aan hun faculteit niet redden, 
vluchten in alternatieve studierichtingen, niet vragend naar het maat
schappelijk perspectief. De WW is er goed voor.

De situatie wordt nog verergerd doordat het colloquium doctum tot een 
farce is geworden. Nog onlangs verzekerde een rector van een groot lyceum 
mij dat hij momenteel worstelde met 156 verschillende vakkenpaketten. Er 
ontstaat een concurrentiestrijd onder de docenten van het Voortgezet On
derwijs om de gunst van de leerlingen ten aanzien van de keuzevakken; 
het is voor de docenten een kwestie van bestaanszekerheid. De strijd tegen 
het absenteïsme bij niet-verplichte vakken hebben de meeste rectoren al 
lang opgegeven.

Dat de PABO jongelui kon toelaten zonder wiskunde als keuzevak, heeft 
zich veelvoudig gewroken. Wellicht is de PABO door de diepste crisis heen, 
waarbij de afgestudeerden precies wisten hoe ze die vakken moesten on
derwijzen, die ze zelf nog moesten leren.

Stelling uit een recent (1992) Nijmeegs proefschrift:
'De zaligheid van een schooltijd, waarin de serene kinderziel ge
vrijwaard blijft van "kwellingen" als jaartallen, hoofdrekenen, to
pografie en grammatica, wordt de rest van het leven duur be
taald.' (Brigitte L.M. Bauer)

Voeg hier nog aan toe, dat de opleiding voor MO-akten, die langer dan 
een eeuw haar bestaansrecht bewezen heeft, geliquideerd werd; een heilloze, 
onsociale daad. De daarvoor in de plaats gekomen lerarenopleiding heeft 
nog steeds geen voldoende effect.

Dit alles heeft miljarden verslonden. Voor het strikt noodzakelijke blijkt 
er te weinig geld te zijn. En de bonden briesen ten onrechte tegen alle be
windslieden. Op 26 september 1992 schreef het bestuur van de Katholieke 
Onderwijzersvereniging: 'Deze bewindslieden presenteren een stunt, die na
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1945 niet eerder door een bewindsduo is uitgehaald.' Genoemd bestuur 
vraagt aan de Tweede Kamer om een rampenplan. Inderdaad: Wat is onder
wijs ons waard? Maar de schrijver van het boek met deze titel (prof. dr. ir. 
J.M.M. Ritzen) concludeert 'dat de maatschappelijke ongelijkheid middels 
het onderwijs moeilijk te bestrijden is'. Maar dit was blijkens de mondelin
ge behandeling in beide Kamers een der doelstellingen van de Mammoet
wet! De bestrijding van de maatschappelijke ongelijkheid.

Als de bewindslieden opnieuw een pleidooi voeren voor normen en 
waarden, dan staat onmiddelijk de Utrechtse hoogleraar Jan Imelman op 
om te zeggen dat zij niet weten waarover zij spreken (Pedagogisch Tijd
schrift 1992).

Toen Deetman aantrad bij O. en W. bedroeg zijn begroting bijna ƒ23,5 
miljard (1982). Toen hij heenging in 1989 was zijn begroting met meer dan 
ƒ5 miljard gestegen. Toch werd hij als de minister van bezuinigingen de ge
schiedenis ingeschreven. En toen Ritzen aantrad, werd hem door de kiezers 
van zijn partij voorgehouden dat hij met het schijntje van 28 duizendmil- 
joen onmogelijk genoegen mocht nemen. We wachten af. [Deetman was 
minister van 29 mei 1982 tot 15 september 1990. Toen hij aantrad bedroeg de 
begroting 23.284.456.000. Deze liep in zeven jaar op (15 september 1989) tot 
28.327.990.000].

De bemoeienissen van het parlement of van de regering met het onder
wijs: ramp of zegen? Laten we èn de ramp èn de zegen maar fifty-fifty over 
beide verdelen voor wat betreft de Mammoetwet en haar gevolgen. Het is 
mogelijk dat enkelen na mijn toespraak op spelden zitten. Daarom voeg ik 
aan de klassieke slotformule 'ik heb gezegd' nog vijf woorden toe: 'Maar 
nog lang niet alles.'

Drs. P.G.T.W. van Griensven (medewerker CPG): Wist u, geachte aanwezi
gen, exellentie, dames en heren, dat Nederland vies is van industrie! Dit be
toogde althans minister van Economische Zaken Andriessen enkele maan
den geleden bij gelegenheid van de oprichting van de Stichting Belangen
behartiging Bedrijfsleven. De minister hekelde in zijn toespraak de weerzin 
die in Nederland, meer dan elders in Europa, zou bestaan tegen technisch 
onderwijs, industriële bedrijvigheid en fabrieksarbeid. Hij adviseerde ou
ders hun kinderen niet naar de universiteit van Tilburg te sturen voor een 
economische opleiding, maar naar de Technische Universiteit in Eindho
ven, want, aldus de minister, 'anders hebben die uit Tilburg straks niets 
meer te managen, want dan is er geen industrie meer'. Ik moest bij het le
zen van dit bericht denken aan oud-minister van Economische Zaken Van 
den Brink en zijn eerste Industrialisatienota. Ook Van den Brink zei al, in 
wat andere bewoordingen, dat Nederland vies was van de industrie, dat de 
blauwe overall veel minder in aanzien stond dan het witte boord.

Tegenwoordig verschijnen op de beeldbuis regelmatig Postbus 51-spotjes 
om jongeren te bewegen 'exact te kiezen'. Op de posters van de campagne 
'Vrouwen gezocht voor "mannenwerk"' meldt een fris meisje vol trots lie
ver beton te mixen dan slagroom en een sexegenote beweert liever ijzer te 
vlechten dan haar haar. Dergelijke propaganda is in zekere zin niet nieuw.
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In 1950 verspreidde het ministerie van Onderwijs al posters van fris ge
knipte knapen met brandschone blauwe overalls onder de slogan 'Wat 
moet hij worden? Laat hem een vak leren!' Door middel van brochures 
probeerde men het imago van het nijverheidsonderwijs op te poetsen. Ik ci
teer: 'Men moet zich van een technische school vooral geen verkeerde 
voorstelling maken: het zijn heus geen stoffige werkplaatsen in een achter- 
afstraatje, neen, veelal zijn het keurige schoolgebouwen, modern van opzet, 
met veel ruimte.' En bij de foto's: 'Het moet U opvallen met hoeveel ani
mo de jongens bezig zijn; hoezeer uit hun houding blijkt, dat ze met ernst 
en toewijding zich erop toeleggen, een meester te worden in het vak hun
ner keuze.’

De afstemming van het onderwijs op de wensen van het bedrijfsleven is 
een moeilijk probleem waarvoor nog steeds geen echte oplossing gevonden 
is. Welke initiatieven er vanuit de politiek in de loop der jaren zijn onder
nomen om tot een betere afstemming te komen valt moeilijk te overzien 
en ik waag me dan ook niet aan een oordeel over de bemoeienis van het 
parlement met het onderwijs op dit punt. Ik wil u slechts één voorbeeld ge
ven van een initiatief van oud-minister van Onderwijs Rutten en de reactie 
daarop van het parlement. Minister Rutten meende door voorbereidende 
klassen aan de nijverheidsscholen toe te voegen een oplossing te bieden 
voor de aansluitingsproblemen tussen lager onderwijs en nijverheidson
derwijs. Bovendien zouden de voorbereidende klassen de aantrekkings
kracht van het nijverheidsonderwijs vergroten en daarmee een positieve 
bijdrage leveren aan de alom gepropageerde industrialisatie.

In de Tweede Kamer gaf Ruttens voorstel aanleiding tot flinke kritiek. 
Terpstra, oud-minister van Onderwijs en ARP-Tweede-Kamerlid zei onder 
meer: 'Men onthoude toch het zó jonge kind met zijn rijke en levendige 
fantasie zijn jeugd niet door het, met een beroep op de zo nodige industria
lisatie, op twaalfjarige leeftijd reeds het voorportaal van de fabriek in te 
drijven.' Van Sleen, PvdA-kamerlid, zag door het plan van de minister 
vooral zijn ideaal van een, wat hij noemde, 'maatschappijschool', bedreigd. 
Die maatschappijschool was een soort voorloper van het idee van 'midden
school' en 'basisvorming'. U ziet: in al die jaren is er toch ook weer niet zó 
veel veranderd. In de motie-Peters-Van Sleen, waarover mijn collega Van 
der Heiden zojuist ook heeft gesproken, gaf de Kamer uiting aan haar onge
noegen met het voornemen van Rutten.

In de Eerste Kamer zien we een geheel ander beeld. Men was vol lof over 
het initiatief van Rutten. De senatoren wezen op het grote belang van de 
voorbereidende klassen voor industrialiserend Nederland. Hoe meer voor
bereidende klassen, hoe liever het de Eerste Kamer was, en dit gaf zij dan 
ook te kennen in een motie-Cramer. Rutten zag zich derhalve geconfron
teerd met twee tegengestelde moties en... De afloop van dit alles moet ik u 
helaas onthouden. Collega Clerx heeft mij om verkoop-technische redenen 
afgeraden nog meer uit het boek prijs te geven. Voor een vriendelijke prijs 
is band B zodadelijk achter in de zaal te verkrijgen.

Kunnen we uit dit voorbeeld concluderen dat de bemoeienis van het par
lement een ramp betekende voor het onderwijs, en daarmee ook indirect
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voor het bedrijfsleven, omdat de beide kamers een verschillende richting 
aanwezen? Ik meen van niet. De tegengestelde reacties van Eerste en 
Tweede Kamer waren goeddeels een gevolg van de verschillende samen
stelling. In de Tweede Kamer domineerden de lager-onderwijsspecialisten, 
terwijl in de Eerste Kamer senatoren aan het woord kwamen met relaties in 
het bedrijfsleven en het nijverheidsonderwijs.

Staat u mij tenslotte toe een gedeelte van de conclusie uit band B te cite
ren: ’ln het onderwijs is er sprake van een perpetuum mobile met steeds te
rugkerende elementen: onderwijs dat recht moet doen aan de normen en 
waarden van de ouders, dat tevens een bijdrage levert aan de verwezenlij
king van de sociaal-economische doelstellingen van een steeds complexer 
samenleving, dat tegelijkertijd aansluit bij de mogelijkheden en belevings
wereld van het kind zodat het zich optimaal ontplooien kan en dat boven
dien 'betaalbaar' moet zijn, hetgeen een kwestie van politieke keuzes is.’ De 
volgende spreker, prof. Rutten, voor alle duidelijkheid de zoon van de door 
ons beschreven minister van Onderwijs, heeft onder andere in zijn bekende 
nieuwjaarsartikelen, meerdere malen zijn licht laten schijnen over het be
lang van goed onderwijs voor de economische ontwikkeling en gepleit 
voor een betere afstemming van het onderwijs op de behoeften van het be
drijfsleven. Zo hield ook hij het perpetuum mobile in beweging, want dat 
het onderwijs zich beweegt rond de politiek, wist Galilei al. Inmiddels is dat 
geen ketterij meer.

Dr. F.W. Rutten (voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Eco
nomische Zaken): Dames en heren, anders dan mijn vader en andere spre
kers ben ik geen onderwijsdeskundige. Ik pretendeer dan ook geen sluitend 
betoog maar ik maak alleen een paar verspreide opmerkingen, die ik overi
gens niet wil beperken tot de jaren 1948-1951.

Als ik afga op mijn herinnering aan de jaren rond 1950, is er een zekere 
discrepantie tussen de onderwerpen die mijn vader als minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen boeiden en de zaken die blijkens dit 
fraaie boek in het parlement de meeste aandacht kregen. Het parlement 
praatte veel over salarissen, schoolgebouwen en geld. Mijn vader had in die 
tijd natuurlijk ook veel zorgen om op onderwijs de financiële touwtjes aan 
elkaar te knopen. Hij heeft daar de nodige gesprekken met Lieftinck over ge
voerd. Zoals minister Ritzen al vertelde, zei Lieftinck op een zeker moment 
dat het Mauritshuis met zijn kostbare inboedel maar moest worden ver
kocht. Voor goed begrip: de musea vielen toen nog onder het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Mijn vader is, zoals iedereen 
kan weten, op die suggestie niet ingegaan. Hij worstelde wel met de dubbele 
verantwoordelijkheid, de zorg voor de onderwijsgelden en als kabinetslid 
mede de zorg voor de staatsfinanciën. Ik geloof niet dat hij een zacht ei was, 
hij vocht voor zijn deelbelang, maar tegelijkertijd nam hij de sanering van 
het totaal van de openbare financiën zeer serieus. In de afgelopen decennia 
zijn er heel wat ministers geweest die de gemeenschappelijke verantwoor
delijkheid niet sterk voelden. Mede daardoor zijn de overheidsfinanciën ge
derailleerd en mede daardoor verloopt de sanering in de afgelopen tien jaar
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tot op heden zo moeizaam. Het is dan ook geen wonder dat onder deskun
digen op het gebied van de openbare financiën steeds meer stemmen op
gaan om de individuele ministeriële verantwoordelijkheid terug te drin
gen. Dat krijg je als ministers hun dubbele verantwoordelijkheid niet goed 
beleven.

Naast de financiën was voor mijn vader het belangrijkste aandachtspunt 
inhoudelijk het onderwijs up to date te brengen. Hij had daarbij, zo is al 
gememoreerd, speciale aandacht voor het beroepsonderwijs, mede in relatie 
tot het herindustrialisatiebeleid van zijn collega Van den Brink. Ook hierin 
kwam tot uiting dat mijn vader de onderwijsprovincie niet met oogkleppen 
bestierde maar het onderwijs een waardevolle plaats in de economie en in 
het maatschappelijk bestel trachtte te geven. Van speciaal belang was, zoals 
al is gezegd, het onderwijshervormingsplan-'Rutten' dat de basis legde voor 
de Mammoetwet, die onder zijn opvolger Cals tot stand kwam. Mijn vader 
was later niet erg gelukkig met de uiteindelijke inhoud van de Mammoet
wet. Ik weet niet of hij voor de zwakke punten in die wet vooral zijn op
volger dan wel het parlement verantwoordelijk achtte. Als ik een eigen 
opinie in zeer algemene termen mag geven over hervorming en innovatie 
van het onderwijs, dan dunkt mij dat zowel de minister als het parlement 
terughoudend moet zijn. De vernieuwing moet mijns inziens in hoofdzaak 
groeien in het onderwijsveld. O & W moet daartoe als wetgever en finan
cier een gunstig klimaat scheppen, maar dit is heel iets anders dan de aan
passing aan nieuwe tijden en behoeften van bovenaf te dirigeren en af te 
dwingen. Onderwijs en Wetenschappen moet noodzakelijke aanpassingen 
natuurlijk niet remmen of blokkeren. Een slecht voorbeeld betreft de exa
meneisen voor het vak economie, dat is mijn vak, het vak economie in het 
middelbaar onderwijs. Die exameneisen zijn jarenlang niet aangepast ten 
opzichte van de stand in 1973. Jarenlang hebben middelbare-schoolleerlin- 
gen zich het zogenaamde Keynesiaanse model met bijbehorende sommen 
en grafieken in moeten prenten. Het Keynesiaanse model is niet onzinnig 
maar wel eenzijdig, en in zijn eenzijdigheid verwarrend en misleidend. 
Vorig jaar was het Keynesiaanse model, onveranderd sinds 1973, een be
langrijke brok van de verplichte stof. Ik weet niet wat de allerlaatste stand is. 
Als de exameneisen nog altijd niet zijn gemoderniseerd zou ik professor 
Ritzen willen vragen daar eens naar te laten kijken.

Een ander uiterste is wanneer de wetgever, onder politieke pressie, on
rijpe veranderingen in het onderwijsbestel forceert. Daarmee geef ik een 
klein stukje antwoord op het thema 'de bemoeienis van het parlement met 
het onderwijs, ramp of zegen?’. Mijn niet-representatieve voorbeeld is de 
Wet Universitaire Bestuurshervorming, de WUB, die rond 1970 tot stand is 
gekomen en die de bestuursstructuur van de universiteiten ernstig heeft 
geschaad. Mijn vader heeft als hoogleraar van die wet gelukkig bijna geen 
last meer gehad. Ten tijde van de voorbereiding van de WUB was ik als 
jong hoogleraar secretaris van de senaat in Rotterdam. En die senaat was in 
meerderheid tegen die wet, maar koos een coöperatieve opstelling toen het 
parlement besloten had. Ik werd fractieleider van de grootste fractie in de 
universiteitsraad om er nog het beste van te maken. Ondanks onze coöpera-
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tieve opstelling ging het bestuurlijk model steeds meer haperen. Dat gold 
ook voor andere universiteiten en voor faculteiten. Aangezien mijn hoofd
functie enkele jaren later elders kwam te liggen en ik nadien slechts part
time hoogleraar was, was ik lange tijd niet persoonlijk bij de bestuurlijke 
perikelen betrokken. Ik heb ze wel van een afstand gevolgd. In redelijkheid 
kan er mijns inziens geen twijfel over bestaan dat deze wet, naast andere 
factoren (zoals de massificatie, de starre arbeidsverhoudingen en het slinken 
van de financiële middelen) belangrijk heeft bijgedragen tot de verre van 
florissante staat waarin vele universiteiten en faculteiten thans verkeren. 
Op een aantal plaatsen is het universitaire verval niet om aan te zien. Het is 
mijns inziens niet verantwoord universiteiten en faculteiten die welhaast 
onbestuurbaar zijn geworden aan hun lot over te laten.

Mijn analyse berust op uitvoerige kennis van de historische ontwikke
lingen. Daartoe behoort ook kennis van de werkwijze van de faculteit waar 
mijn vader bijna veertig jaar hoogleraar is geweest. Mijn diagnose wijkt wat 
af van de opvattingen die vele universitaire bestuurders naar voren bren
gen. De knelpunten liggen volgens hen niet zozeer bij de bestuursstructuur. 
Die uitingen kunnen een vertekening bevatten omdat de betrokken be
stuurders niet graag het moeizaam functioneren erkennen en ook niet via 
publieke uitlatingen in conflict met de universiteitsraad of soortgelijke ra
den willen komen. Bovendien kan het zijn dat een deel van de huidige ge
neratie bestuurders niet beter meer weet. Weinigen beschikken over de ge
cumuleerde hoogleraarservaring van ongeveer 65 jaar van mijn vader en 
mij. Een academische oplossing om de wetgever de schade die hij aan de 
universiteiten heeft berokkend ongedaan te laten maken zou zijn de oude 
bestuursstructuur in ere te herstellen. Dat is echter niet haalbaar en ook niet 
goed uitvoerbaar, gelet op de desintegratie die bij vele universiteiten en fa
culteiten inmiddels is opgetreden. Mij lijkt dat dikke rapporten en conferen
ties van betrokkenen ook weinig beloven. Een beperkt aantal casestudies 
kan in de huidige situatie wellicht het beste richting geven. Op vele plaatsen 
zijn thans visitatiecommissies aan het werk. Het is echter niet steeds duide
lijk wat er moet gebeuren als het oordeel van de visitatiecommissie op 
goede gronden negatief uitvalt. Het zou dan denkbaar zijn een 'turn a- 
round'-team van wetenschappers en bestuurders, los van gedemocratiseer
de structuren, aan het werk te zetten om orde op zaken te stellen en de 
kwaliteit van onderwijs en onderzoek weer op peil te brengen. Vooral een 
beter, meer relevant onderwijs voor de grote aantallen studenten is mijns 
inziens van belang. De ervaring bij een aantal van zulke casestudies zou de 
richtinggever kunnen zijn voor een breder beleid dat onze universiteiten 
helpt te revitaliseren om vervolgens hun zelfstandigheid ten volle tot haar 
recht te laten komen. Die zelfstandigheid zou op termijn mijns inziens nog 
beduidend verder kunnen gaan dan onlangs is vastgesteld. Een model met 
grote differentiatie in relatie tot de veelsoortige behoeften van de arbeids
markt en de uiteenlopende begaafdheden van de studenten lijkt mij aange
wezen. Daarin is op den duur mijns inziens ook plaats voor welhaast gepri
vatiseerde universiteiten.
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Ik kom tot mijn slotopmerking. Mij dunkt dat de auteurs een zware op
gave hebben weten te vervullen. Toevalligerwijs heb ik de afgelopen maan
den zelf ervaring opgedaan met verwant werk toen ik een bundel samen
stelde op basis van eerdere artikelen en notities van mijn hand over econo
mische politiek. Het kost veel bloed, zweet en tranen om hoofd- en bijzaken 
in het vele materiaal te onderscheiden, een eerlijk representatief beeld te ge
ven, niet te veel te herhalen en ga zo maar door. Zoals ik bij het begin al zei, 
ben ik niet bij uitstek geschikt om te beoordelen of deze geschiedschrijvers 
in alle opzichten de juiste balans hebben weten te vinden. Zoals gezegd 
wijkt het beeld dat zich in het geheugen van de jongen van vijftien jaar des
tijds heeft gevormd wel wat af van dit stuk parlementaire geschiedenis. 
Maar ons ouderlijk huis was tenslotte ook niet het parlement. Ik ben over
tuigd van de bekwaamheid, de inzet en de integriteit van de auteurs. Ik 
complimenteer hen van harte met dit omvangrijke werk.
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VAN LIEFTINCK TOT RUDING.
TERUGKEER NAAR EEN TRENDMATIG BEGROTINGSBELEID?

J.M.M.J. Clerx 
P.G.T.W. van Griensven 

R.J.J. Stevens

Het is inmiddels traditie geworden dat het CPG jaarlijks een symposium 
organiseert. Dit jaar stond het symposium in het teken van de vraag of her
invoering van het trendmatig begrotingsbeleid zinvol danwel wenselijk is. 
De beheersing van de overheidsuitgaven staat hoog op de politieke agenda. 
Oud-minister van Financiën, P. Lieftinck, deed in zijn memoires Pieter Lief
tinck 1902-1989. Een leven in vogelvlucht (Utrecht en Antwerpen 1989) een 
felle aanval op het structurele begrotingsbeleid van een van zijn opvolgers, 
J. Zijlstra. Zijlstra verwierp op zijn beurt die kritiek in een uitvoerige ver
antwoording in Per slot van rekening (Amsterdam en Antwerpen 1992). 
M.A.M. Wöltgens en J.Th.J. van den Berg wierpen in een recensie van 
laatstgenoemd boek in Socialisme en Democratie (nr. 10, 1992) de vraag op 
of onder de huidige financiële omstandigheden herinvoering van het struc
tureel begrotingsbeleid overwogen moest worden. Zowel minister van Eco
nomische Zaken J.E. Andriessen in Economisch Statistische Berichten  (nr. 
3888, 77 (1992)), als de commissie-Zijlstra in haar rapport ten behoeve van 
het CDA-verkiezingsprogramma getiteld De komende kabinetsperiode, en
kele financieel-econom ische kanttekeningen  (Den Haag 1993), pleitte voor 
herinvoering van een meer trendmatig begrotingsbeleid. Ook de Studie
groep Begrotingsruimte komt in haar recentelijk verschenen negende rap
port Naar een trendmatig begrotingsbeleid (Den Haag 1993) met de aanbeve
ling voor een dergelijke trendmatige benadering.

De verschillende begrotingsnormen gaven in het verleden de ministers 
van Financiën onvoldoende greep op de overheidsfinanciën. Alle reden 
derhalve het naoorlogse financiële beleid op een CPG-symposium onder de 
loep te nemen aan de hand van een aantal vragen die werden voorgelegd 
aan enkele ex-ministers van Financiën.

Vier oud-ministers van Financiën: H.J. Hofstra, J. Zijlstra, F.H.J.J. An
driessen en H.O.C.R. Ruding, bespraken op 8 september 1993 in Nijmegen 
op Kasteeltje Heyendaal ieder een decennium begrotingspolitiek. Ze gaven 
hun visie op het gevoerde begrotingsbeleid en op hun optreden als minister 
van Financiën. Tenslotte beantwoordden ze de vraag in hoeverre de voor
waarden waren vervuld om herinvoering van het structurele begrotingsbe
leid te overwegen. H.J. Brouwer, thesaurier-generaal van het ministerie van
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Financiën, besprak vervolgens het thema van het symposium aan de hand 
van het negende rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte. De inlei
dingen werden voorafgegaan door een kritische beschouwing van de hand 
van P.B. Boorsma, hoogleraar openbare financiën te Twente en financieel 
woordvoerder van het CDA in de Eerste Kamer.

Het gehoor bestond uit een select gezelschap (ongeveer 60 personen) van 
oud-ministers zoals H.J. Witteveen, C.P. van Dijk, P. de Jong, R. de Korte; 
(ex-)financiële specialisten in het parlement, waaronder A.J. Vermaat, H.E. 
Koning, A. Melkert, G. Ybema, G.H. Terpstra, B. Goudzwaard; (ex-) topamb
tenaren, zoals jhr. E. van Lennep, F.W. Rutten; de financiële top van het 
departement van Financiën en wetenschappers als de (oud-) hoogleraren 
openbare financiën J. Pen, Th.A. Stevers en H.A.A. Verbon. Daarnaast was 
ook de pers ruimschoots vertegenwoordigd waaronder de hoofdredacteuren
C. Berendsen (Financieel Dagblad), P. van Dijk (Algemeen Dagblad) en B. 
Knapen (N RC-H andelsblad).

Vijf oud-ministers van Financiën op het CPG-symposium. V.Ln.r. F.H.J.J. Andriessen, H.J. 
Witteveen, H.O.C.R. Ruding, H.J. Hofstra, J. Zijlstra.
Foto: Peter Drent.
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Met de genodigden werd de dag besloten met een eenvoudige doch voedza
me maaltijd.

De reacties die het CPG bereikten, zowel uit ambtelijke als politieke kring, 
waren zeer positief. Nagenoeg alle landelijke dagbladen en vele regionale 
bladen besteedden de volgende dag ruimschoots aandacht aan het sympo
sium. Vooral de inleiding van Ruding, die zich kritisch uitliet over het be
leid van zijn opvolger W. Kok, trok de aandacht.

De Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) bundelde de inleidin
gen ten behoeve van de abonnementshouders.1 Tevens werd de publikatie 
verspreid onder de leden van de Koninklijke Vereniging voor de Staat
huishoudkunde.

1 J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven en R.J.J. Stevens ed., De macht van ministers 
van Financiën. En hoe collega-ministers de schatkist ledigen (Den Haag 1993).



Professor F.J.F.M. Duynstee en zijn kinderen omstreeks 1950
KLIB/KDC Nijmegen. Foto: J.M. Moerkerk
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DUYNSTEE CONTRA DEN UYL C.S. ANNO 1950

J.C.F.J. van Merriënboer

De reuk van het verleden

Op 10 juli 1948 schreef de 28-jarige journalist Joop den Uyl in Vrij Neder
land. over de verkiezingsavond van drie dagen daarvoor: 'Uit de menigte 
die voor het projectiedoek wachtte, steeg telkens een hoeraatje op, als de 
CPN steeds meer teruggelopen bleek. Als de grote winstcijfers doorkwamen 
voor Oud en Tilanus, juichte niemand en toch stonden we heus niet onder 
een PvdA-publiek! Maar de CHU'ers en de W D ’ers komen niet op straat, 
zij zijn moeilijk herkenbaar. Zij dragen de reuk van het verleden met zich 
en die reuk is ons in de neus blijven hangen.' De jonge econoom uit 
Amsterdam maakte zich sterk voor een progressieve sociale politiek en 
rechtvaardiger inkomensverhoudingen.

Frans Duynstee, 34 jaar en sinds 1945 hoogleraar staatsrecht te Nijmegen 
schreef op 13 juli 1948 in zijn column in De Gelderlander met instemming 
over 'de verschuiving naar rechts als reactie op allerlei "progressieve" expe
rimenten’. Een maand later was het kabinet-Beel, dat steunde op KVP en 
PvdA, vervangen door het brede-basis-kabinet-Drees-van Schaik waarin 
ook VVD- en CHU-ministers waren opgenomen. De PvdA had ingestemd 
met basisverbreding in ruil voor Drees' premierschap. Duynstee was er 
verheugd over dat zijn partij enige afstand van de socialisten genomen had. 
Permanente samenwerking zou geleid hebben tot 'een breuk in heel de con
tinuïteit van onze beschaving', aangezien 'niet te betwisten valt dat juist op 
het stuk van zekere beschavingstradities in de PvdA de historische zin 
verre ten achter staat bij een louter op de toekomst gerichte vooruitstre
vendheid’, aldus zijn commentaar in De Gelderlander van 10 augustus. De 
jonge KVP'er stelde zich bewust op als principieel conservatief omwille van 
'het tegenwicht'. In dit artikel staat centraal het behoudende antwoord dat 
Duynstee in september 1950 formuleerde op de progressieve denkbeelden 
binnen de KVP en de linkse ideeën van mensen als Den Uyl.

Het democratisch-socialisme van Den Uyl c.s.

Na analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen wist Den Uyl wat hem 
te doen stond: '(...) het stimuleren van het zelfdoen, het verruimen van de
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taak van de arbeidende mens, het benutten van de materiële vrijheid, die 
dank zij de overheidsbemoeienis met het economisch leven en dank zij de 
gevoerde sociale politiek in grotere mate een feit is geworden dan ooit het 
geval was.' Als democratisch-socialist streefde hij naar 'een maatschappij 
waarin de mensen in staat zouden zijn om hun bekwaamheden te ont
plooien en hun verantwoordelijkheid als persoonlijkheid te beleven'. Hij 
streed voor 'de vrijheid voor de mens om een gezin te vormen, om te wer
ken voor zijn gezin, om een beroep uit te oefenen waarin hij arbeidsvreug
de vindt, om te zeggen, wat hij denkt, om te vereren wat hij wil, kortom de 
vrijheid om zijn bestaan zo in te richten, dat het aan hoge geestelijke en ze
delijke maatstaven kan voldoen'. Zo'n vrije maatschappij groeide alleen 
wanneer de overheid regels stelde. Zonder regels ontstond een dictatuur 
van bevoorrechten.

Met name op sociaal gebied gold volgens Den Uyl dat de wet de moeder 
van de vrijheid was. Door planning werd per saldo de democratisch gecon
troleerde vrijheid van allen vergroot, terwijl die van sommige bevoor
rechte groepen tijdelijk beperkt werd. Planning was ook de beste manier om 
het welvaartspeil te vergroten zodat allen een redelijk inkomen kon wor
den gewaarborgd. Voor de overheid was dus een belangrijke rol weggelegd, 
waarbij het gevaar van machtsconcentratie ondervangen moest worden 
door decentralisatie en parlementaire controle. Bovendien: 'Elke nieuwe 
wet of regeling moet worden getoetst aan de vraag of de vrijwaring van 
nood en gebrek, die zij beoogt te brengen, wezenlijker is dan de vrijheidsbe
perking die zij meebrengt. Alleen wanneer dit laatste het geval is, is het 
overheidsingrijpen gerechtvaardigd', aldus Den Uyl.1

Opvattingen zoals Den Uyl hier verwoordde, hadden vooral school ge
maakt in de PvdA en de linkervleugel van de KVP. Verschillende rooms- 
rode ministers huldigden gelijksoortige ideeën en presenteerden het ene 
plan na het andere. Hiertegen kwam Duynstee in het geweer. In drie artike
len polemiseerden hij en Den Uyl rechtstreeks met elkaar, vandaar de titel 
van dit opstel. Als uitgangspunt neem ik niet deze polemiek, maar het stuk 
waarin Duynstee een ideologisch getint antwoord formuleerde op het 'pro- 
gressivisme' dat hij verafschuwde.

Het conservatisme van Duynstee

In het katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw schreef Duynstee op 2 septem
ber 1950 het hoofdartikel 'Pleidooi voor een "conservatieve" politiek'. Dit 
behelsde een opmerkelijke poging om een systematische conservatieve 
ideologie te formuleren. Deze ideologie bestond uit acht elementaire nor
men voor staatkundig beleid: het beginsel der continuïteit, primaat van ze
den en tradities, eerbiedigen van het gezin, gebonden vrijheid, eerbiedigen 
van de ongelijkheid der mensen, voorrang van zeden en rechtsnormen bo-

1 J.M. den Uyl, 'Reveil van de behoudzucht', Socialisme en democratie (S&D) 6 (1951) 
p. 409 en 'Planning en vrijheid', Paraat 5 (1950) 19 mei 1950.
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ven politieke wil, beginsel van het pluralisme in de rechtsvorming, alge
meen welzijn (gaat boven) collectieve inrichtingen. Hieronder ga ik uitge
breid in op de toelichting die de jeugdige katholieke professor gaf.

Uitgangspunt van zijn ideeën vormden deugden, goede zeden en traditie 
zoals die in Gods sociale orde (een organische standenmaatschappij) ge
vormd werden door de peilers: godsdienst, gezin en arbeid. De overheid was 
niet bij machte om deze zeden te vormen, maar kon enkel gunstige voor
waarden scheppen. De vrucht van de sociale orde was het algemeen wel
zijn. 'Is een samenleving niet verzonken in diep verval dan is daarin altijd 
veel meer van het algemeen welzijn gerealiseerd dan men zich meestal ge
lieft voor te stellen. Komen er nu veranderingen en knopen deze niet aan 
bij de bestaande levensorde van de mensen dan zullen deze veranderingen 
gemakkelijk het reeds bestaande goed verstoren.' Verschillen in eigendom 
en inkomen en de functie ver deling in gezinnen maakten deel uit van dit 
bestaande goed. Nieuwe rechtsvorming moest aanknopen bij het gereali
seerde welzijn, niet bij de politieke wil van plannenmakers. Eerst kwam het 
natuurrecht en de concretisering daarvan in het sociale verkeer, daarna het 
recht van verenigingen, gemeenten, provincies, federaties en corporaties en 
tenslotte, subsidiair, het recht dat gevormd werd door de centrale overheid. 
Duynstee stelde door de staat gegarandeerde collectieve belangen tegenover 
het in de samenleving gerealiseerde 'algemeen welzijn', de aan continuïteit 
en zeden gebonden individuele vrijheid en de 'ongelijkheid der mensen 
die berust op de gezinsvorming'. 'Streeft men naar algehele gelijkheid ten 
aanzien van de verdeling der mogelijkheden en der functies in de samen
leving, met negatie van de gezinsfactor, dan randt men op zeer ernstige 
wijze de institutionele betekenis aan van het gezin’, het centrum waar ze
den, traditie en beschaving werden overgedragen van de ene generatie op 
de andere. Ouders moesten hun kinderen steeds naar hun stand kunnen 
opvoeden. Differentiatie in levensvoorwaarden was immers noodzakelijk 
in verband met continuïteit en traditie. 'Als algemene regel zal men vast 
moeten houden aan het principe, dat er harmonie moet zijn tussen gezins
vorming en uitgeoefende sociale functie. De zoon van een ambachtsman is 
als regel geschikter dan anderen om ambachtsman, de zoon van een boer 
om boer, de zoon van een winkelier om winkelier, de zoon van een fabri
kant om fabrikant te worden en de zoon van een intellectueel om intellec
tuele arbeid te verrichten.'2

Waartoe moest dit alles leiden in de praktische politiek? Niet tot passivi
teit, maar tot felle (re)actie, aldus de Nijmeegse hoogleraar. 'Deze conserva
tieve beginselen hebben niets uitstaande met een behaaglijk "alles laten zo
als het is". Integendeel zij eisen zeer diepgaande staatkundige maatregelen 
en grondige vernieling van enige heilige huisjes. De revolutionaire vrij
heids- en gelijkheidsideologie is zo diep doorgedrongen dat men ieder spoor 
van ongelijkheid gelijk stelt met een aantasting van de menselijke waar
digheid.’ Ingrijpen op economisch terrein achtte Duynstee alleen verant
woord voorzover het ging om 'bescherming van de werkelijkheid tegen

2 Citaat Duynstee, De Nieuwe Eeuw, 16 dec. 1950.
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conjunctuurgolven van ongeremde afmetingen, die zeden en levensorde 
wegzuigen'. Collectieve voorzieningen daarentegen werden zeer ernstig 
overschat ten koste van het algemeen welzijn, zoals hij dat definieerde. So- 
ciaal-economische problemen waren een bijprodukt van een geestelijke cri
sis, die enkel bestreden kon worden door in overeenstemming met de acht 
conservatieve beginselen een 'reële levensorde' op te wekken en te be
schermen. Duynstee verzette zich tegen 'de ontlediging der menselijke 
werkelijkheid en de uitgroei van de collectieve belangen als doel op zich'; 
tegen 'het socialistische nivelleringsstreven' dat door zijn eigen KVP ge
steund werd en dat moest uitlopen op een door traditieloze managers ge
domineerde samenleving, waarin mensen zouden worden geselecteerd op 
basis van functionele bekwaamheid. Hij vreesde 'een steeds dieper verval 
van de lagere volksgroepen, waaruit men dan immers alle personen boven 
een zeker intelligentiequotient weggetrokken heeft'. Dit zou volgens de pro
fessor voor de 'arbeidende stand' tot een toestand kunnen leiden die in 
geen enkel opzicht meer iets te maken had met de gelijkheid die werd nage
streefd. 'Wij vragen ons af, in hoeverre waarden als een gezonde volkscul
tuur niet grotendeels moeten steunen op intelligente personen in alle be
volkingsgroepen, op alle niveaux der sociale zeden en tradities. Is het 
maximaal efficiënt gebruiken van alle menselijke intelligentie in het collec
tieve proces niet evenzeer een uitvloeisel van het overschatten van het col
lectieve belang, als het steeds verder gaand collectiveringsproces op het ter
rein der vermogensspreiding.'3

Duynstee combineerde elitaire opvattingen met de katholieke leerstuk
ken. De individuele mens werd aan een hiërarchisch geordende gemeen
schap ondergeschikt gemaakt. Deze mens kon het alleen niet klaren en had 
bevoogding nodig door kerk en geestelijke leiders, ondersteund door de 
overheid als zedenmeester. In een preadvies over persvrijheid uit 1949 stel
de Duynstee bijvoorbeeld een stelsel van censuur voor, waarover de Leidse 
hoogleraar en oprichter van het Nederlands Juristenblad  J.C. van Oven 
schreef: '(Ik heb) nimmer een pre-advies gelezen, zo onbezonnen, zo fana
tiek, zo onwetenschappelijk ondanks alle geleerde termen (...) en zoals nu 
reeds in het zuiden des lands een bejaard echtpaar niet gezamelijk zwem
men mag, zo zal men in (Duynstees) wereld niet mogen schrijven zoals 
men wil, films gaan zien, boeken lezen (...).'4

Duynstee wilde de sociale vooruitgang remmen, de invloed van de vak
bonden beknotten, de macht van de elite bestendigen, de toegang tot het ho
ger onderwijs beperkt houden, de staat zoveel mogelijk terugdringen uit het

3 F.J.F.M. Duynstee, 'Behoeven onze democratische instellingen wijziging', Katholiek 
Staatkundig Maandschrift (KSM) 4 (1950-1951) p. 73.

4 Handelingen Nederlandse Juristenvereniging  1949, II (Zwolle 1950) p. 61-62. Vgl. 
J.C.F.J. van Merriënboer en P.T.T. Bovend'eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wijers' 
in: P.F. Maas ed., Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het ka
binet-Drees-Van Schaik 1948-1951, band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infra
structurele opbouiv (Nijmegen 1992) p. 590-595. Ter vergadering was Duynstee de enige 
die pleitte voor opname van de mogelijkheid censuur uit te oefenen in art. 7 van de 
Grondwet (over drukpersvrijheid).
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economisch leven, denivelleren en vooral de socialisten uit de regering we
ren. Zijn belangrijkste desiderata waren katholieke benoemingen, financiële 
steun voor katholieke organisaties, lastenverlichting voor de middengroe
pen en kostenverlaging voor de ondernemer. Lagere lonen en minder so
ciale uitkeringen zouden volgens Duynstee het algemeen welzijn alleen 
maar ten goede komen. Met deze denkbeelden, verpakt in een flinke dosis 
reactionaire retoriek, zette Duynstee zich af tegen de door de rooms-rode re
gering nagestreefde 'sociale vooruitgang'. In dit Politiek Opstel zal ik probe
ren deze stelling nader te onderbouwen aan de hand van de replieken op 
het artikel van Duynstee en door het plaatsen van diens 'conservatief prin
ciep' in de politieke realiteit van 1950, waartegen hij zich afzette.

Iedereen progressief

Ter situering van het conservatisme van Duynstee ga ik kort in op vier as
pecten van het politieke leven in Nederland omstreeks 1950, die nauw met 
elkaar verbonden waren: de afkeer van het begrip conservatisme, de ont
wikkeling van de politieke verhoudingen in het algemeen (en die tussen 
KVP en PvdA in het bijzonder), de verhoudingen binnen de KVP en de be
langrijkste politieke evenementen, die de controverse Den Uyl-Duynstee 
beïnvloedden.

Na de bevrijding vond er een afrekening met het verleden plaats. Woor
den als vernieuwing en planning hadden een magische klank na de crisis 
van de jaren dertig, de nederlaag van mei '40 en de bezettingsjaren. De toe
voeging conservatief werd door Nederlandse politici als beledigend ervaren. 
Bij de algemene beschouwingen in 1948 pleitte PvdA-fractievoorzitter M. 
van der Goes van Naters voor een combinatie van vooruitstrevende par
tijen aan de ene kant en een van behoudende aan de andere kant. Deze par
tijen zouden om beurten moeten regeren. Het tweespan PvdA-KVP kreeg 
van hem het etiket 'progressief' terwijl hij de VVD, CHU en ARP in de 
hoek van de conservatieven duwde, hetgeen hun misnoegen opwekte. Tij
dens het debat merkte KVP-leider Romme op: 'De PvdA is stellig een pro
gressieve partij, de KVP is stellig een progressieve partij, maar het ene dekt 
het andere nu eenmaal niet. Dat woord "progressief" moet nader worden 
bepaald, reden waarom mijn politieke vrienden en ik aan onze politiek 
gaarne geven de benaming van progressief te zijn in christelijke richting.'5

Na 1948 klonk uit sociaal-democratische hoek vaker het verwijt dat de 
KVP afgleed in conservatieve richting. Deze partij zou steeds minder voe
len voor ordening. Daar tegenover verweten anderen de PvdA dat zij het 
begrip progressiviteit wilde monopoliseren. De antirevolutionair Anema 
bijvoorbeeld betoogde op 14 februari 1950: 'Blijkbaar maakt de PvdA de om
vang van de staatstaak tot criterium van de vooruitgang; wie die omvang 
zoveel mogelijk wil uitbreiden is progressief, wie aan dit streven niet wil 
meedoen is conservatief.' Volgens hem was elke partij progressief 'die toont

5 H T K 1948-1949, p. 165, 222 en 229.
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een open oog te hebben voor het gewijzigde karakter van onze tijd; wie 
daarvoor blind is en oude leuzen nieuw leven tracht in te blazen, is in laak
bare zin conservatief'. Kortom: ook de ARP was vooruitstrevend.6

Vanaf september 1950 vond in bepaalde kringen van de KVP een posi
tieve waardering voor de functie van het conservatisme enige bijval. Voor 
sommigen werd 'conservatief' min of meer een geuzennaam. Aan de rech
terzijde verscheen bijvoorbeeld naast Duynstees 'Pleidooi voor een conser
vatieve politiek' de brochure Bezinning op de hedendaagse sociale politiek 
van F.J.H.M. van der Ven. Deze Tilburgse econoom betoogde aan de hand 
van argumenten die nauw aansloten bij zijn Nijmeegse collega-hoogleraar 
en aan de hand van kritiek op loonsverhogingen, op de koppeling van lo
nen en prijzen en op de regeling van arbeidersmedezeggenschap dat men 
op het terrein van de sociale politiek het verzadigingspunt bereikt had. 
'Méér' leidde enkel tot vervlakking, materialisme en een 'massaal collecti- 
veringsproces'. Voor het epitheton 'conservatief' was Van der Ven niet be
vreesd: 'In zoverre vernieuwing en behoud elkaar aanvullen, en dus in ie
der geval beide onontbeerlijk zijn, zou ik bereid zijn een eventueel verwijt 
van een zeker conservatisme in gunstige overweging te nemen.'7

Aan de linkerzijde van de KVP hield de journalist W. van Gent op 17 
november 1950 in De Tijd een pleidooi voor een conservatieve oppositie als 
dam tegen extremisme van rechts en als klankbord voor progressief gezin- 
den. 'Zo lang iedere partij, door halsbrekende toeren van begripsverklaring 
zich progressief tracht te noemen en de "ik-ook" politiek bedrijft; zolang 
geen enkele partij de moed heeft zich regelrecht conservatief te noemen, 
mankeert er iets aan de juiste werking van ons democratisch stelsel.' Van 
Gent was daarom verheugd over Duynstees eenzijdige pleidooi, hoewel hij 
het met diens denkwijze en conclusies volstrekt oneens was.

Op Van Gents artikel volgde een negatieve reaktie van Duynstee in De 
Gelderlander van 23 november. Deze verwachtte niets van de vorming van 
een conservatieve partij, maar vreesde haar juist 'vanwege de consequen
ties voor doorbraakkansen naar de linkerzijde'. Duynstees voornaamste be
zwaar gold het vooruitstrevend program van de KVP. Alleen het herstel 
van een katholieke beginselpartij, waarbinnen ruimte was voor verschil
lende vleugels kon volgens hem uitkomst bieden.

Bij de algemene beschouwingen in november 1950 bleek dat geen der par
tijen enigerlei identificatie met conservatisme wenste. Van der Goes hoopte 
nog steeds dat er in Nederland een sterke conservatieve partij zou komen, 
terwijl hij de KVP toebeet dat zij ernstige politieke problemen met de PvdA 
zou krijgen, wanneer 'de doctrine-Duynstee' zou worden overgenomen. De 
PvdA bleef denken in doorbraakpatronen en hield m oeite met 
confessionele partijvorming. VVD-leider Oud maakte de Babylonische 
spraakverwarring compleet door te stellen dat hij er naar wilde streven 
'conservatief te zijn in de Evangelische zin van Groen van Prinsterer: be
proeft alle dingen en behoudt het goede'. Tilanus (CHU) merkte nuchter op:

6 HEK 1949-1950, p. 243; vgl. Het Vrije Volk, 8 nov. 1949 en De Maasbode, 8 nov. 1949.
7 Vgl. p. 17-18 van genoemde brochure (Den Haag 1950).
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'Wanneer men hier zegt: zo’n conservatieve groep, dan denkt men aan iets 
bekrompens, aan iets behoudens (...).'8 En zo bleef het.

Rooms-rood: politiek huwelijk met hindernissen

Tussen de KVP en de PvdA bestond in de jaren veertig en vijftig een per
manente spanning, deels van politiek-conjuncturele aard, deels principieel. 
Het meten van deze politieke spanning is ingewikkeld, omdat zowel de 
verstandhouding met andere partijen als de activiteit van verschillende 
stromingen in de partijen zelf van invloed zijn. Eind 1949 leek de rooms- 
rode samenwerking 'voorlopig wel verzekerd, al zou het maar zijn bij ge
brek aan alternatief'.9 Dat jaar hadden zich wel een aantal incidenten 
voorgedaan. In juni bijvoorbeeld had NVV-secretaris Vermeulen in een 
vergadering van het Internationale Arbeidsbureau in Geneve het verbod 
voor katholieke arbeiders om lid te worden van het NVV scherp gehekeld. 
In november ontstond beroering over tegenstellingen tussen KVP en PvdA 
ten aanzien van de mate van overheidsingrijpen in het economisch leven 
en over de dreiging van KVP-leider Romme dat hij het kabinet-Drees naar 
huis zou sturen indien het niet met een regeling van de kinderbijslag voor 
zelfstandigen over de brug zou komen. Nadat in december de souvereini- 
teitsoverdracht aan Indonesië had plaatsgevonden en in januari 1950 de wet 
op de PBO door de Eerste Kamer was geloodst, kwam het steeds vaker tot in
cidenten tussen de grootste regeringspartijen. Het cement dat beide partijen 
bijeen hield, leek langzaam te verkruimelen.

Andere partijen waren eveneens in beweging. In november 1949 bijvoor
beeld trachtten ontevreden VVD'ers een behoudende partij op te richten. 
Niet lang daarna pleitte Anema van de ARP, de partij die zich sinds 1945 
door haar houding in de Indonesische kwestie feitelijk buitenspel had gezet, 
voor een nationaal kabinet. Hij stak de regering zijn hand toe, hetgeen 
Romme deed opmerken dat deze ontwikkeling aan de oppositie betekenis 
ontnam.10 Op 31 maart 1950 lanceerde Oud op de jaarvergadering van zijn 
partij het idee om met andere partijen samen te werken aan de vorming 
van een politiek actieve derde macht: een monsterverbond van CHU, ARP 
en VVD naast de twee blokken van KVP en PvdA. Dit zou 'rooms' de mo
gelijkheid bieden 'rood' in te wisselen voor een andere partner van verge
lijkbare om vang.11 In dezelfde periode vonden binnen de KVP felle dis
cussies plaats over het karakter van de partij, terwijl de CHU voortdurend 
intern verdeeld leek. 'Er zijn tekenen van gezonde onrust in de confes

8 HTK 1950-1951, p. 435, 497, 501-502.
9 Vrij Nederland, 30 dec. 1950, p. 8.
10 Zie Het Vrije Volk, 18 nov. 1949 en De Tijd, 20 febr. 1950.
11 Het is onjuist dat deze specifieke invulling van de theorie van de derde macht al op 8 

november 1949 gelanceerd werd. (Vgl. F.J.F.M. Duynstee, Kabinetsformaties 1946-1965 
(Deventer 1966) p. 34) Oud zag de PvdA toen nog als middengroep en sprak niet over 
machtsvorming van CHU, ARP, W D . Vgl. HTK  1949-1950, p. 400. Dit is ook logisch 
omdat daarvan geen sprake kon zijn voordat Anema zijn hand uitstak in februari 1950.
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sionele hoeken van het politieke huis’, schreef Het Vrije Volk op 28 maart 
1950, vier weken voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Deze on
rust was voor de bisschoppen aanleiding om de eigen eenheid opnieuw te 
benadrukken. Tien dagen voor de verkiezingen presenteerden zij het 'per- 
soneelsverenigingen-mandement': de katholieke arbeider mocht niet sa
men met de niet-katholieke arbeider in eenzelfde ontspanningsvereniging 
zitten. De kritiek op dit bedekte stemadvies kwam voornamelijk uit sociaal
democratische hoek. Den Uyls Vrij Nederland waarschuwde op 29 april: 
'Elk ghetto is een gevaar voor de samenleving'!

De verkiezingen leverden opnieuw winst op voor CHU en VVD. De 
PvdA herstelde zich enigszins. Tot ontevredenheid van Duynstee bleef de 
KVP stabiel. Hij berekende in De Gelderlander van 29 april dat zijn partij 
het aantal stemmen dat correspondeerde met het natuurlijk accres van het 
katholieke volksdeel niet gehaald had. Bijna alle katholieke commentato
ren schoven de schuld van het teleurstellende resultaat in de schoenen van 
splinters als Welters KNP. Duynstee niet. Hij weet de tegenvaller aan de 
KVP zelf en pleitte voor een 'minder meegaande' houding tegenover de 
PvdA. Sinds 1948 zaten VVD en CHU in de lift. Stemmenwinst moest dus 
worden gezocht in de behoudende hoek van het kiezerscorps.

In mei 1950 nam de politieke spanning toe. De PvdA vreesde dat de KVP 
ter wille van de interne eenheid concessies zou doen aan haar rechtervleu
gel. Verder werden in de parlementaire pers de mogelijkheden voor een 
'derde macht' steeds hoger ingeschat. Het Algemeen Handelsblad  bijvoor
beeld berichtte op 20 mei dat Ouds gedachte van 31 maart door Romme 'za
kelijk welwillend bejegend' was, terwijl Tilanus zich 'ook niet abrupt afwij
zend' had getoond. Slechts het antirevolutionaire dagblad Trouw had het 
idee categorisch afgewezen. Tegen deze achtergrond plaatste de parlemen
taire pers de politieke m ove die Oud op 26 mei 1950 deed. De W D 'e r  
diende op die dag een motie in die het Indonesië-beleid van minister Van 
Maarseveen (KVP) afkeurde, hetgeen onder andere door Tilanus als een 
consilium abeundi voor het kabinet werd getypeerd. Bij de stemming bleek 
dat de 'derde macht' (Vrij Nederland schreef over 'conservatieve concentra
tie') niet eensgezind was, zelfs niet op het terrein van het Indonesiëbeleid. 
Twee CHU-leden stemden tegen de motie, vier stemden vóór en drie liepen 
tijdens de stemming de zaal uit. Tilanus achtte de val van het kabinet- 
Drees-Van Schaik 'niet in het belang van het land'. De ARP stemde vóór, 
maar voelde niets voor permanente samenwerking met de VVD. Oud had 
de aanval te vroeg ingezet. Het gevolg van zijn manoeuvre was dat KVP en 
PvdA voorlopig dichter in eikaars armen gedreven waren.12

Het uitbreken van de Korea-oorlog op 25 juni stelde de binnenlandse po
litieke tegenstellingen enige tijd in de schaduw. Het confessionele wan
trouwen jegens de socialisten kreeg begin augustus 1950 nieuw voedsel door 
havenstakingen in Rotterdam en Amsterdam en door de opstelling van de

12 HTK  1949-1950, p. 1893 e.v.; Vgl. Romme in De Volkskrant, 30 en 31 mei, De Maas
bode, 2 juni 1950, Vrij Nederland, De Tijd en Elsevier, 3 juni 1950.
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PvdA in de Belgische Koningskwestie.13 Voor de ontwikkeling van de 
verhouding tussen de KVP en de PvdA in het najaar van 1950 lijkt de 
kritiek van mensen als Duynstee op de sociale politiek van het kabinet- 
Drees-Van Schaik van enig belang geweest te zijn. Het amendement-Lucas, 
waarop ik nog terugkom, vormde daarbij voor de PvdA het mikpunt. Bij de 
kabinetscrisis van januari 1951 speelden andere elementen een rol: het af
treden van de enige CHU-minister en diens liberale staatssecretaris op 12 
oktober 1950, de invulling van de noodzakelijk geworden bestedingsbeper
king, de problemen in de top van de krijgsmacht, de toenemende spanning 
in de PvdA en de VVD over het Indonesiëbeleid en de controverse tussen 
de VVD en haar minister Stikker over de regeringspolitiek inzake Nieuw- 
Guinea. Het politieke jaar overziende, schreef Vrij Nederland op 30 decem
ber 1950 dat de verhouding PvdA-KVP niet uitmuntte door bijzondere har
telijkheid. Het leek meer op 'een politiek huwelijk waarin man en vrouw 
slechts ter wille van de kinderen bij elkaar bleven'. Duynstee was uit op 
echtscheiding, maar kreeg voor zijn conservatisme in het parlement alleen 
de handen van Welter en enige antirevolutionaire senatoren op elkaar.14

Vleugels in de KVP

Omstreeks 1950 presenteerde de KVP zich als eenheidspartij met een pro
gressief program. Duynstee zelf had nog aan de wieg gestaan van deze op
volgster van de RKSP, die in 1946 was opgericht. De partij trachtte een mid
denkoers te varen zodat zowel linker- als rechtervleugel binnenboord kon 
worden gehouden. Bisschoppelijke vermaningen hadden daarbij een be
langrijke functie, maar konden niet verhinderen dat in 1946 een deel van 
de linkervleugel onderdak koos bij de PvdA en in 1948 een deel van de 
rechtervleugel bij Welter. Het behoudende deel dat binnen de partij bleef, 
roerde zich op gezette tijden. Kort voor de verkiezingen van 1948 richtte 
Duynstee zich bijvoorbeeld tegen het progressieve programma van de KVP 
en pleitte hij voor 'een veelzijdige kandidatenlijst'.15 Opmerkelijk was ook 
het rechtse geluid in De Linie van 2 december 1949. Hoofdredacteur 
Creyghton vroeg daarin zijn partij: 'Wat hebt gij gedaan om te voorkomen, 
dat die katholieken die nieuwe wegen zoeken, zich begeven in de door de 
Kerk zo duidelijk aangewezen dwaling van het Socialisme?'16 Er volgde een 
felle polemiek met Romme over het confessionele karakter van de KVP, 
een pennestrijd die woedde tot maart 1950 en waarin bijna alle katholieke

13 De kritiek betrof een rede waarin PvdA-voorzitter Vorrink het recht van minder
heden verdedigde om buitenparlementaire aktie te voeren, als laatste redmiddel. Dit 
leidde bij de algemene beschouwingen tot discussies over de democratische gezindheid 
van de PvdA.

14 Vgl. HEK 1950-1951, Bijl. A, nr. 1900, Politieke beschouwingen, VV, p. 9.
15 Vgl. P.F. Maas, 'Kiezers tussentijds opgeroepen' in: P.F. Maas ed., Parlementaire Ge

schiedenis van Nederlatxd na 1945, deel 3, Het-kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951, 
band A, Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991) p. 36-38.

16 Zie voor het volgende B.R.C.A. Boersema, De Linie 1946-1963. Een weekblad in han
den van Jezuïeten (Amsterdam 1975) p. 103-114.
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opiniemakers zich mengden. Op 5 januari sloot Duynstee zich in D e  
G elderlander aan bij Creyghtons kritiek. Binnen de KVP zou volgens hem 
meer vrijheid moeten komen om te oordelen over bepaalde politieke 
vraagstukken. In een aantal artikelen in De Volkskrant verdedigde Romme 
de PvdA en keerde hij zich feller tegen Welter dan tegen 'doorgebroken’ ka
tholieke politici als Ruijgers.

In februari werd de strijd gestaakt nadat Creyghton een briefje van kardi
naal De Jong ontvangen had. Het is interessant om hier een deel van deze 
bisschoppelijke vermaning aan te halen omdat het niet onwaarschijnlijk is 
dat Duynstee op een bepaald moment tegen een vergelijkbare gele kaart is 
opgelopen.17 De kardinaal schreef: 'De laatste maanden ageert (De Linie) 
tegen de KVP en dit is naar mijn mening noodlottig, omdat zij de katho
lieke eenheid op politiek gebied ondermijnt. Als deze zou verdwijnen zou
den wij machteloos staan. De KVP heeft natuurlijk hare fouten en niemand 
zal er bezwaar tegen kunnen maken, dat U in belangrijke quaesties het niet 
altijd met haar eens bent, en dit openlijk zegt. Maar dit voortdurend op min 
of meer bedekte of openlijke wijze afgeven op de KVP of haar werfkracht in 
twijfel trekken moet op den duur noodlottig werken. (...) Ik acht mij ver
plicht U duidelijk mijn opvatting te zeggen en zal die ook aan anderen be
kend maken, als U in deze richting blijft voortgaan. Dan stel ik er ook geen 
prijs op De Linie te ontvangen; dit stemt mij slechts onaangenaam.’18

In april laaide de richtingenstrijd opnieuw hoog op, onder meer door 
toedoen van Duynstee. Nadat hij in een artikel in het Katholiek Staatkun
dig Maandschrift zijn visie ontvouwd had en enige staatkundige aanpassing 
had voorgesteld, besloot hij het stuk met een aanval op de invloedrijke Ka
tholieke Arbeidersbeweging. 'Dit lange betoog over het hedendaagse streven 
naar nivellering moge dan nog tot één conclusie voeren. Wij constateren 
een vrij diepgaande vervreemding tussen de KVP en de zich van zekere 
tradities bewuste, grootste helft van de bovenlagen in ons katholiek volks
deel.’ De Nijmeegse hoogleraar meende dat de KVP te veel waarde hechtte 
aan de getalsterkte van bepaalde groepen, zodat 'de differentiatie in sociale 
positie en traditie binnen de partij onvoldoende tot zijn recht kwam.'19 
Kortom: de traditionele elite moest zich door vakbondsbonzen niet de kaas 
van het brood laten eten. Het was geen toeval dat in deze periode politiek 
leiders als Romme, W.J. Andriessen en A.C. de Bruijn zich fel moesten 
verweren tegen aantijgingen uit eigen kring dat de KAB, waarmee alle drie 
zeer nauwe banden hadden, de lakens uitdeelde in de KVP.20 De rechter
vleugel had blijkbaar de wind mee.

17 Omstreeks maart 1952 lijkt dit inderdaad het geval geweest te zijn. Vgl. J. Bosmans, 
'De KVP, de groep-Steenberghe en de verkiezingen van 1952' in: Jaarboek Katholiek 
Documentatiecentrum 1976 (Nijmegen 1977) p. 63, noot 81.

18 Geciteerd in: Boersema, De Linie, p. 104-105.
19 Duynstee, 'Behoeven onze democratische instellingen wijziging?', p. 74-76.
20 Romme, staatkundig hoofdredacteur van een KAB-krant, De Volkskrant, 12 en 18 

april 1950; Andriessen, KVP-voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van de KAB, 
De Maasbode, 16 mei 1950; De Bruijn, KAB-voorzitter, De Volkskrant, 18 april 1950.
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Romme reageerde in juni op het artikel van Duynstee.21 Volgens hem 
ging de laatste te sterk uit 'van bestaande tradities zonder voldoende reke
ning te houden met de vraag of deze ook behoren te bestaan'. Er gaapte na
melijk een kloof tussen de bestaande sociale orde en wat het naar Christus’ 
Evangelie behoorde te zijn. Romme meende dat er zich omstandigheden 
konden voordoen waarin het algemeen welzijn een radicale breuk met het 
bestaande eiste. De katholieke fractievoorzitter wist niet waar de grens lag 
tussen 'inkorting van onzedelijke verschillen' en 'valse nivellering'. Zijn 
opponent gaf dan wel de visie van 'de bovenlagen van ons katholiek 
volksdeel' weer, maar het was nog maar de vraag of hij gelijk had. Duynstee 
repliceerde dat dit keer het bestaan überhaupt van tradities en zeden op het 
spel stond en dat 'zoals de zaak nu loopt zedelijk en onzedelijk hutje mutje 
door elkaar in 's Lands Schatkist verdwijnt'. Hij sloeg Romme om de oren 
met recente pauselijke uitspraken over sociale politiek in Osservatore Ro- 
mano.22 Romme antwoordde dat er nog volop onzedelijke verschillen be
stonden en stelde dat uit Quadragesimo Anno zonneklaar bleek dat het tot 
de taak van de katholieke politicus hoorde deze verschillen kleiner te ma
ken .23 Er kon dus geen sprake van zijn dat de sociale politiek een vrije 
kwestie zou worden!

Katholieke doorbrekers en oecumenische katholieken hadden in 1950 
niet langer het tij mee. Ik noemde eerder al het 'personeelsverenigings- 
mandement', maar daarnaast kan nog gewezen worden op de dogmaver
klaring van Maria-ten-hemel-Opneming in hetzelfde jaar. Behoudende ka
tholieken als Duynstee bleven pal achter de kerk staan en waren van me
ning dat 'de kansen dat er een sterk geloof ontstond het grootst (waren), 
wanneer niet voortijdig de zielen van de mensen worden blootgesteld aan 
allerlei "wind van lering"'. Daarentegen bepleitten progressieven een radi
cale verbreking van het isolement, waardoor een bewuster en strijdbaarder 
geloof zou groeien 24 Een van de meest vooruitstrevende katholieke pe
riodieken van die tijd was Te Elfder Ure. Dit blad schreef bijzonder negatief 
over het conservatieve pleidooi van Duynstee. Het meende dat de eerbiedi
ging van het gezin, het primaat van de zedenwet en het pluralisme in de 
rechtsvorming in essentie niets met conservatieve politiek te maken had
den maar juist een diep ingrijpen in de feitelijke verhoudingen vergden. 
Duynstee werd beschuldigd van 'farizeïsme' en 'monopolisering van gees
telijke beginselen'. 'In de komende 25 jaar zal de gehele wereld een funda
mentele structuurwijziging ondergaan met een zekere innerlijke onver
mijdelijkheid. (...) Degenen die zich tegen deze verandering verzetten, ge
ven indirect steun aan het communisme. (...) Slechts door ingrijpende her-

21 C.P.M. Romme, 'Doeltreffendheid in de democratie', KSM 4 (1950-1951) p. 125-133.
22 Vgl. F.J.F.M. Duynstee, 'Pauselijke uitspraken over sociale politiek', De Gelderlan

der, 12 juni 1950. De paus was negatief over de toenemende macht van de vakbonden, 
verdedigde het particulier eigendom, nam het op voor de verantwoordelijkheid van 
de eigenaar en veroordeelde 'staatszorg'.

23 F.J.F.M. Duynstee, 'Doelmatigheid in de democratie', KSM  4 (1950-1951) p. 237-246 
met 'Naschrift door prof. mr. C.P.M. Romme’, p. 246-247.

24 Vgl. De Maasbode, 5 mei 1950. Het citaat was afkomstig van de apostel Paulus.

45



Duynstee contra Den Uyl c.s. anno 1950

vormingen kan de vrijheid gered worden. Tussen ons en prof. Duynstee ligt 
derhalve een duidelijke scheidslijn’, aldus de redactie.25 Duynstee ant
woordde in De Gelderlander van 26 oktober 1950 dat de progressieven in de 
KVP zich een rad voor ogen draaiden: men dobberde mee op een stroom die 
in humanistische richting voerde. Het sociaal idealisme van de redactie van 
Te Elfder Ure en van socialisten als Den Uyl beschouwde hij als 'de vloek 
van onze tijd'. Zagen zij niet dat de ontkerstening alsmaar verder ging? Op 
politiek gebied moest men volgens Duynstee niets anders doen, dan 'aller
eerst trachten om te bewaren wat ons rest aan Christelijke waarden en ver
houdingen, en de collectiviseringstendens tegenhouden, waar wij kunnen.'

Duynstee ging na 1950 door met zijn strijd voor een conservatieve koers 
van de KVP, een strijd die nog tweeënhalf jaar zou duren en uiteindelijk 
zou resulteren in de verkiezing van een van Duynstees geestverwanten tot 
lid van de Tweede Kamer.26 Aan de andere kant bleven katholieke leiders 
als Andriessen en Romme de progressiviteit van de KVP alsmaar bena
drukken, tot iritatie van bijvoorbeeld Den Uyls Vrij Nederland, dat op 13 ja
nuari 1951 verzuchtte: 'Het zal ons altijd duister blijven waarom een Rom
me omdat hij Rooms is al naar het valt conservatief moet zijn met Colijn of 
progressief met Drees.’ Tegenover Duynstee bleef Romme voorlopig aan de 
kant van de coalitie van Drees c.s. staan.

Herfsttij der sociale politiek?

'Van de dag af waarop Schermerhorn proclameerde dat de armoede gelijk 
zou worden verdeeld tot heden is de spanning tussen lonen en prijzen de 
technische vormgeving geweest van de strijd om de verdeling van het 
maatschappelijk inkomen', schreef Den Uyl in november 1950.27 Daarbij 
vormden de lonen die de werkgevers uitkeerden inkomens voor werkne
mers en de prijzen die de consumenten betaalden inkomens voor midden
standers, industrie en landbouw. Prijzen en lonen waren de belangrijkste 
buit in het politieke gevecht. Grondoorzaak van de controverse tussen con
servatieven als Duynstee en planpolitici als Den Uyl waren meningsver
schillen over de verdeling van het nationaal inkomen. Duynstee prees bij
voorbeeld de Indonesië-politiek van de PvdA, maar hij had moeite met de 
verdeling van de knikkers.28

Het pleidooi van de Nijmeegse hoogleraar richtte zich tegen de sociaal- 
economische werkelijkheid. Deze werd door Duynstee gepresenteerd als 
uitvloeisel van een 'socialistisch nivelleringsstreven' dat alle tradities zou 
vernietigen en tot goddeloosheid moest leiden. Hij hulde zich in zwarte, 
conservatieve mantels om zijn strijd voor een andere verdeling van het

25 Te Elfder Ure 1 (1950) 7 okt. 1950.
26 Zie: M.D. Bogaarts en J. Bosmans, 'Duynstee en de katholieke staatkunde' in: Poli

tiek:, parlement en democratie. Opstellen voor prof. mr. F.J.F.M. Duynstee (Deventer 
1975) p. 19-33 en Bosmans, 'De KVP, de groep-Steenberghe', passim.

27 J. M. den Uyl, 'KVP en sociale rechtvaardigheid',S&D 5 (1950) p. 637.
28 Vgl. Vrij Nederland, 13 jan. 1951.
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maatschappelijk inkomen kracht bij te zetten. Voornaamste doelwit was de 
politieke macht breken van diegenen die streefden naar behoud of ver
groting van het arbeidersaandeel in dat inkomen: de PvdA en de katholieke 
vakbonden. Duynstee schaarde zich met zijn artikelen bij de critici van de 
rooms-rode samenwerking, wier rijen voornamelijk gevuld werden door 
belastingbetalende 'middengroepen'. Gegeven de stemmenwinst van VVD 
en CHU namen deze rijen sedert 1948 alsmaar in omvang toe. Dezelfde so
ciale groepen bevonden zich ook in de KVP. Daar zocht Duynstee zijn ach
terban. Wilde Den Uyl immers niet de middengroepen de nek omdraaien 
om tot een klassenloze maatschappij te komen?

Het pleidooi van Duynstee moet mijns inziens ook worden gezien in het 
licht van de discussies die van maart tot en met november 1950 in de 
Tweede Kamer plaatsvonden over lastenverlichting, in het licht van de 
toekenning van een 5%-loonsverhoging met ingang van 1 september 1950 
en tegen de achtergrond van de strijd om 'middenstandsstemmen'. Na Ko
rea, in het najaar van 1950 leek het er even op dat na economische voor
spoed en jaren van oogsten het herfsttij der sociale politiek was aangebro
ken. Met het schrappen van de dividendbeperking en het afschaffen van de 
ondernemingsbelasting had de PvdA eerder dat jaar nederlagen moeten 
slikken. In juli sprak PvdA-onderfractievoorzitter Burger zelfs het onaan
vaardbaar uit over een regeringsbeleid 'dat tot de consequentie zou kunnen 
voeren, dat enerzijds financiële tegemoetkomingen worden verstrekt aan 
méér draagkrachtigen en dientengevolge de minst draagkrachtigen daarvan 
de dupe zouden worden'.29

In oktober werd de strijd op de spits gedreven. De financieel deskundige 
van de KVP in de Tweede Kamer A.M. Lucas stelde toen een lastenverlich
ting voor de 'middengroepen' voor (de PvdA sprak van 'hogere inko
mens'). Hij overwoog onder meer 'dat de vervlakking en nivellering thans 
zover zijn gegaan, dat onrechtvaardigheid zou geschieden, indien nu niet 
werd opgekomen voor een bescherming van de middengroepen'. Ieder 
diende volgens Lucas 'op de plaats waarop hij in de maatschappij is gesteld 
zoveel mogelijk de gelegenheid te worden gegeven, om te leven naar zijn 
stand en staat'. Een tarief op de inkomstenbelasting dat geen rekening hield 
met de 'oneindige verscheidenheid in de mensen onderling, in capaciteiten 
op economisch terrein, in gaven op zedelijk gebied, in mogelijkheden van 
culturele aard (was) in strijd met de gedachten omtrent de opbouw ener 
gelede maatschappij, zoals die ons voor ogen staat'.30 Voor de PvdA was dit 
de druppel die de emmer deed overlopen. Lieftinck stelde de portefeuil- 
lekwestie, waarna Lucas (volgens Den Uyl 'een meer vlijtige dan succesvol
le leerling van Duynstee c.s.') enigszins inbond maar uiteindelijk toch een 
compromis ten faveure van de middeninkomens in de wacht wist te sle
pen. Na het debat benadrukten Van der Goes van Naters en Den Uyl dat 
Romme zich weliswaar achter Lucas had gesteld, maar eerder op krachtige 
wijze tegen Duynstee stelling had genomen. Den Uyl vond dat de KVP

29 HTK  1949-1950, p. 2377.
30 Vgl. J.M.M.J. Clerx, 'Lieftincks financiële politiek' in: Maas ed., Kabinet Drees-Van 

Schaik, band A, p. 308-339.
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maar eens moest kiezen 'tussen een in haar kring levende opvatting van de 
standenstaat en onze opvatting van een klassenloze maatschappij. Want 
verdragen doen die twee elkaar niet'.31

Contradansen

Tot zover de historische context. Ik heb geprobeerd de tegenstelling Den 
Uyl-Duynstee te plaatsen in het licht van de toenmalige invulling van het 
begrip conservatisme, de relatie rooms-rood, de uitgestoken hand van 
Anema, Ouds invulling van de derde-macht-theorie, de vleugelstrijd in de 
KVP en de belangrijkste politieke issues van die tijd. Centraal stond de be- 
wust-conservatieve ideologie die Duynstee ontvouwde in De Nieuwe Eeuw 
van 2 september 1950. Mijn stelling is dat deze opmerkelijke ideeën nauw 
verband hielden met de politieke verhoudingen en de strijd om de verde
ling van het maatschappelijk inkomen in 1950. In die strijd nam Duynstee 
het op tegen degenen die wilden tornen aan de positie van bevoorrechte 
groepen en hierdoor volgens hem het algemeen welzijn in gevaar brachten. 
Hij probeerde zijn partij te sturen in een richting die zo ver mogelijk ver
wijderd was van 'het nivelleringsstreven der socialisten'.

In de sociologie verstaat men onder ideologie 'een geheel van uitspraken 
die aangediend worden als algemene waarheden, doch die in feite dienen 
ter rechtvaardiging van de belangen van een bepaalde groep. (...) Ideolo
gieën moeten worden ontmaskerd: men moet het klassenbelang laten zien 
dat, bewust of onbewust, achter de schijnbaar objectieve uitspraak verscho
len is'.32 In deze zin kunnen de 'acht conservatieve normen voor staat
kundig beleid' die Duynstee in zijn Nieuwe Eeuw-artikel poneerde ook 
ontmaskerd worden, zonder een waarde-oordeel te geven over diens we
reldbeschouwing, een begrip met een ruimere betekenis dan ideologie. Het
zelfde geldt overigens voor de ideeën van Den Uyl.

Duynstee reageerde op de denkbeelden over sociale vooruitgang zoals die 
door mensen als Den Uyl naar voren werden gebracht. Hij probeerde ze niet 
alleen te ontmaskeren maar stelde er ook een andere ideologie tegenover. 
Den Uyl wilde inspelen op de maatschappelijke ontwikkeling en deze mede 
vormgeven, terwijl Duynstee niets wilde weten van creatieve voorstellen 
daartoe, al betrof het katholieke stokpaardjes als bezitsvorming of arbeiders- 
aandelen. Sociale vooruitgang viel voor Duynstee in de categorie 'socialis
tisch nivelleringsstreven'. Toen Den Uyl aantoonde dat er geen nivellering 
van enige betekenis had plaatsgevonden, declameerde Duynstee: 'Hoort 
naar de cijfers des Heren den Uyl, gij uitgemergelden door de fiscus, gij, die 
uw bezit maandelijks ziet inkrimpen, uw reserves ziet tanen, en elke po
ging tot sparen ziet kapot geslagen; hoort naar de wijsheid van de Heer den 
Uyl, gij die uw stand tracht op te houden, doch uw gezin inwendig ziet 
verkommeren en verproletariseren, gij, die uw kinderen niet meer naar uw

31 Den Uyl, 'KVP en sociale rechtvaardigheid', p. 647 en 648; HTK  1950-1951, p. 435.
32 J.M.M. de Valk, ‘Ideologie’ in: Grote Winkler Prins, deel 9 (zevende druk; Amsterdam 

en Brussel 1969) p. 734.
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stand kunt opvoeden, en die geleidelijk aan de vreugde van het gezinsle
ven ziet weggedrongen door de Vooruitgang en de "Klassenloze Maatschap
pij". Weet dat gij in het geheel niet het slachtoffer zijt van nivelleringsstre- 
ven, gij, die te fatsoenlijk zijt om collectief te staken, gij, die in het organisa- 
tie-leven niet geteld zijt, en die in het politieke leven "geen zoden aan de 
dijk zet"; gij allen zijt er globaal nog op vooruitgegaan: uw reëel inkomen is 
volgens des Heren den Uyl cijfers ... gestegen; uw zorgen zijn slechts gedach- 
tenspinsels (...).’33

Ontdaan van overvloedige retoriek rest het 'blote' politieke effect dat 
Duynstee beoogde. Hij werd vooral gedreven door de wens een dam op te 
werpen tegen de naoorlogse uitbreiding van de economisch-sociale dimen
sie van 'citizenship'34, tegen de historische onafwendbaarheid van sociale 
vooruitgang zoals bijvoorbeeld Den Uyl en de redactie van Te Elfder Ure die 
geschetst hadden, en tegen de opbouw van de verzorgingsstaat. Den Uyl 
voorzag een ontwikkeling van elk mens tot 'gentleman' en wilde de maat
schappij sturen in een richting die deze ontwikkeling zou kunnen bevorde
ren, terwijl Duynstee uitging van een vrij statisch systeem van ongelijkheid 
en in termen van rang en stand bleef denken. De jonge socialist verweet 
Duynstee bestaande sociale tegenstellingen te proclameren als een zaak van 
zedelijke orde, hetgeen de klassenstrijd provoceerde.35

Duynstee was afkerig van het vooruitgangsidee waarin de mens centraal 
werd gesteld. Kerk en KVP moesten volgens hem een dam opwerpen tegen 
deze valse vooruitgang, een dam achter welke de katholieke zuil uit de 
wind van lering zou staan. Invloeden van buitenaf zouden immers enkel 
tot verdeeldheid leiden. Daartegenover predikte Den Uyl, die confessionele 
partijvorming afkeurde, 'opvoeden in zelfdenken'. Dat er tussen de niet- 
confessionele PvdA en de Katholieke Volkspartij een principiële kloof be
stond was evident, maar dit weerhield beide partijen omstreeks 1950 niet 
van samenwerking. De controverse Den Uyl-Duynstee betrof een geschil op 
het terrein van de praktische politiek. Duynstees belangrijkste doelstelling 
op korte termijn was om de rechtse invloed binnen de KVP te vergroten ten 
koste van de katholieke vakbonden. Met zijn kritiek op de PvdA wilde hij 
die partij niet rechtstreeks treffen, alleen de KVP'ers die met deze partij sa
menspanden.

Het politieke effect van Duynstees schrijverijen in 1950 was gering: hij 
wakkerde het wantrouwen tussen KVP en PvdA aan, veroorzaakte polarisa
tie binnen zijn eigen partij en verschafte doorbraakdenkers anticonfessio- 
nele munitie. Wanneer Duynstee gezwegen had, zou de KVP in 1950 waar
schijnlijk niet minder in rechtse richting zijn opgeschoven. Pas vanaf 1951 
kreeg deze katholieke jurist in eigen kring meer aanhang.

In het kort komt mijn betoog erop neer dat voor een beter begrip van het 
conservatisme dat Duynstee in september 1950 bepleitte, zijn pleidooi in een 
brede historische context moet worden geplaatst. Het vormde een reactie op

33 De Nieuwe Eeuw, 16 dec. 1950.
34 Vgl. T.H. Marshall 'Citizenship and social class’ in: Class, citizenship and social de- 

velopment. Essays (New York 1965) p. 78 en 90.
35 Den Uyl, 'KVP en sociale rechtvaardigheid, p. 646.
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allerlei hooggestemde idealen en vooruitstrevende plannen die eind jaren 
veertig gelanceerd werden. Daarnaast speelden, bij alle retoriek aan beide 
zijden, vraagstukken van politieke macht en over het verdelen van de 
knikkers een doorslaggevende rol. Uitgaande van 'basic policy issues’ waar
over meningen uiteenliepen36 konden Duynstees denkbeelden kritisch 
ontleed worden, waarbij een link werd gelegd met de parlementaire ge
schiedenis en met de ontwikkelingen in verschillende politieke partijen.

Tot slot trof mij een frappante overeenkomst tussen Duynstee en Den 
Uyl. Beiden bepleitten versterking van de bevoegdheden van de Staten Ge
neraal. Zij vonden elkaar in het machtscentrum van de Nederlandse demo
cratie, waar de een zijn sociale vooruitgang en de ander zijn traditionele ze
den het beste verzekerd achtte. Dit vormde een centraal 'constitutioneel' 
element in het denken van beiden. Den Uyl bracht het in 1973 tot minister
president. Duynstee bleef Jantje contrarie. In een interview uit 1980 ver
klaarde hij: 'Als er geen progressieve gedachten waren, zou je ze moeten 
uitvinden. Maar ze eisen tegenwicht, tegenspel. Anders slaat de zaak op hol. 
Ik vind dat er dus ook een min of meer gematigd, stabiliserend geluid ge
hoord moet worden in het grote koor dat om vernieuwing schreeuwt.'37 
Zijn 'Pleidooi voor een "conservatieve" politiek' uit 1950 sorteerde weinig 
effect, maar typeerde Duynstee: contradansen was zijn lust en zijn leven.

36 Vgl. Albert O. Hirschman, The retoric of reaction. Perversity, futility, jeopardy 
(Cambridge en Londen 1991) p. x.

37 Elseviers Magazine, 25 april 1981.



WIE DAN LEEFT, WIE DAN ZORGT? DE DEFENSIECOMMISSIE EN HET 
NIEUWE DEFENSIEBELEID, 1951-1952

J.W.L. Brouwer

In het regeringsprogram van het kabinet-Drees II stond de verhoging van de 
defensie-inspanning in NAVO-verband en met name de drastische verho
ging van de begrotingen van Oorlog en Marine op de voorgrond. Bij de tot
standkoming van dit nieuwe beleid had de (parlementaire) Defensiecom- 
missie een fors aandeel gehad. In de loop van 1950 was deze commissie een 
steeds belangrijker rol gaan spelen. Zij ontleende haar betekenis vooral aan 
het feit dat haar besloten zittingen zich beter leenden dan de bijeenkomsten 
van de Staten-Generaal, voor een gedachtenwisseling met de minister over 
de, veelal geheime, militaire aangelegenheden. Herhaaldelijk ging de mi
nister de beantwoording van bepaalde vragen in de Kamers uit de weg. Hij 
verwees dan naar de Defensiecommissie. Om 'veiligheidsredenen' waren 
sinds 1948 CPN-leden uit de commissie geweerd. Het was dan ook geen 
wonder dat van de zijde van de CPN fel werd geprotesteerd tegen de groei
ende rol van de commissie. H. Gortzak sprak van 'een aantasting van de 
democratische rechten van het werkende volk’. Tijdens het debat over de 
defensiebegrotingen, in mei 1951, merkte hij op 'dat in deze kamercommis
sie steeds meer de zaken worden afgedaan, die in het openbaar behandeld 
(...) dienen te worden'.1

In dit opstel wil ik onderzoeken welke rol de commissie speelde bij de 
totstandkoming van het nieuwe defensiebeleid en wat haar positie was bij 
de uitvoering ervan. Omdat de opbouw van de marine en de luchtstrijd
krachten tamelijk geruisloos verliep, zal hier voornamelijk aandacht ge
schonken worden aan de problemen bij de Koninklijke Landmacht. Met 
name moet daarbij aan de orde komen in hoeverre de commissie werd ge
ïnformeerd en of - zoals Gortzak beweerde - daarbij inderdaad grote ver
schillen optraden met de informatie van de Kamers zelf. Alvorens hierop 
in te gaan wil ik eerst kort iets zeggen over de Defensiecommissie en over 
de besluitvorming in het kabinet over het defensiebeleid.

Over de Defensiecommissie

Nadat de staatscommissies voor leger en vloot waren opgeheven, werd in 
mei 1948 de Defensiecommissie in het leven geroepen. Formeel heette het

1 HTK  1950-1951, p. 1887.
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nieuwe gremium de 'Staatscommissie ingesteld bij KB van 12 mei 1948 nr. 
51 Defensiecommissie'. De commissie was dus geen gewone vaste kamer
commissie. Het verschil uitte zich zowel in de samenstelling, als in de taak
omschrijving. De leden (in totaal veertien, die bij KB werden benoemd) wa
ren afkomstig uit beide Kamers. KVP, PvdA, VVD en ARP hadden elk drie 
leden, de CHU slechts twee, maar deze partij leverde de voorzitter, H.W. Ti
lanus. De commissie kende ook een tiental 'adviserende leden', meestal 
hoge officieren uit landmacht en marine. Naast de controlebevoegdheid 
over de besteding van de middelen, die een gewone kamercommissie ook 
had, was het de taak van de Defensiecommissie de minister in beleidszaken 
te adviseren. De leden hadden een geheimhoudingsplicht.2 De Defensie
commissie kwam in de periode 1948-1950 acht a tien maal per jaar bijeen, in
1951 en 1952 vijftien maal. Deze toename betekende dat de commissie 
(buiten de vakantie-periodes) tweemaal per maand vergaderde, dat was 
vermoedelijk iets vaker dan de kamercommissies van andere beleidsterrei
nen. De minister en staatssecretaris(sen) waren meestal aanwezig. De meest 
uiteenlopende zaken kwamen aan de orde. In 1951-1952 werd onder meer 
aandacht besteed aan portvrijdom voor militairen die in Nieuw-Guinea 
dienden en aan de herinvoering van de groetplicht voor onderofficieren. 
Maar het belangrijkste onderwerp was toch de totstandkoming van de Ne
derlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke defensie. Vooral de pro
blemen rond de opbouw van de landstrijdkrachten vroegen de aandacht.

De gedachtenwisseling in de Defensiecommissie was tamelijk openhartig. 
De notulen van de vergaderingen maken echter niet duidelijk hoe gedetail
leerd de informatie van de minister of van de chef-staf aan de commissie 
was. De verslagen geven het besprokene namelijk niet altijd even helder 
weer. Soms is expliciet vermeld dat een toelichting van de minister niet 
werd genotuleerd, soms is dat niet het geval.

Het nieuwe defensiebeleid

Sinds 1949 drong de Kamer aan op een substantiële verhoging van de mili
taire inspanning in het kader van de opbouw van de NAVO-defensie. 
Vanaf voorjaar 1950 zou vooral de Defensiecommissie deze wens vertol
ken. Het kabinet-Drees-Van Schaik wilde evenwel prioriteit geven aan het 
sociaal-economisch beleid. De militaire leiding schatte het noodzakelijk 
budget voor de wederopbouw van de krijgsmacht op ruim ƒ 1 miljard per 
jaar. Drees en Lieftinck streefden echter naar een plafond voor de defensie- 
uitgaven van ƒ800 a 850 miljoen. Een van de argumenten was dat deze be
perking de krijgsmacht zou dwingen tot een efficiënter beheer van het bud
get. Vooral de landmacht maakte wat efficiency betrof moeilijke tijden door. 
Dit krijgsmachtdeel kampte vanaf 1949 met de gevolgen van het conflict in 
Indonesië waarop alle inspanning was gericht geweest. De problemen van

2 M.D. Bogaarts, 'De commissies voor defensieaangelegenheden, 1910-1975: staatscom
missies of kamercommissies?', Politieke Opstellen 7 (1987) p. 43.
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dit ingrijpende omschakelingsproces kunnen nauwelijks overschat worden. 
Er was een tekort aan kader om oudere lichtingen om te scholen en nieuwe 
op te leiden. De kennis omtrent moderne conventionele oorlogvoering liet 
te wensen over. Verder ontbrak het in Nederland aan ruimte om een grote 
troepenmacht te legeren en te oefenen en aan materieel voor die troepen
macht. De ministerraad vreesde dat de plannen voor de opbouw van de 
landmacht hierdoor onhaalbaar waren. De leden van de Defensiecommissie 
waren zich bewust van deze grote problemen, maar besloten in april 1950 
toch voor de plannen van de militaire leiding te kiezen. De zorg om de vei
ligheid overheerste de kritiek op de efficiency. De ministerraad hield aan
vankelijk voet bij stuk, maar kon, mede door het parlementaire verzet, zijn 
inzichten niet doorzetten. Aldus ontstond een impasse in het defensiebeleid 
waaraan pas begin 1951 een einde zou komen.

Het uitbreken van de Korea-oorlog in juni 1950 was voor de NAVO het 
startsein voor een versnelling van de herbewapening. De VS zegden de Eu
ropese bondgenoten daarbij grootscheepse financiële en materiële hulp toe. 
In oktober nam het bondgenootschap een defensieplan aan voor de middel
lange termijn. De Koninklijke Landmacht zou daaraan in 1954 moeten bij
dragen met vijf divisies, waarvan één paraat en vier mobilisabel. Het 
NAVO-plan werd gekenmerkt door onhaalbaarheid - vooral de aantallen 
divisies waren, gezien de beperkte mogelijkheden, fantastisch. Critici 
meenden begin 1951 reeds dat niet alleen een groter realisme nodig was, 
maar ook een hogere prioriteit voor het zo snel mogelijk gereed maken van 
parate troepen. Zoals we verderop zullen zien, zou de NAVO pas eind 1951 
zijn plannen in deze zin herzien. Tot die tijd domineerden de retoriek en 
het declaratoire karakter van de plannen. Om de druk op de ketel te hou
den, stemden de Amerikanen hun hulp af op de toezeggingen van de bond
genoten.

Het kabinet kwam door dit alles ook onder grote buitenlandse druk te 
staan, maar aarzelde nog steeds. De parlementaire kritiek bewoog in oktober 
de minister van Oorlog en Marine, W.F. Schokking, tot aftreden. Ook de po- 
litiek-militaire verhoudingen stonden onder grote spanning. De crisis rond 
het defensiebeleid bereikte in januari 1951 zijn hoogtepunt met het ge
dwongen ontslag van de chef van de generale staf, generaal H.J. Kruis. Heel 
even leek het erop of de regering het oude beleid zou voortzetten, maar te
gen de golf van kritiek die zij - ook internationaal - te verduren kreeg, bleek 
de ministerraad niet bestand. Tijdens de formatie van de tweede kabinet- 
Drees werd definitief besloten de defensie-inspanning te verhogen (en de ef- 
ficiency-overweging min of meer te laten vallen). Een belangrijke overwe
ging daarbij was overigens de toegezegde omvang van de Amerikaanse mi
litaire hulp; deze zou ongeveer even groot zijn als de eigen bijdrage. Ook 
bracht de hulp schaarse dollars. Tenslotte zou het defensie-programma ge
paard gaan met een budgettair dekkingsplan in de vorm van bezuinigingen 
en belastingverhogingen.3

3 J.W.L. Brouwer, 'Om de beheersing van de defensie-uitgaven, 1948-1951', Politieke Op
stellen 10 (1990) p. 98-106.
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Op 17 maart zette Drees in de regeringsverklaring in grote lijnen het 
nieuwe defensiebeleid uiteen. Nederland zou vijf landmachtdivisies gaan 
vormen, waarvan er vanaf begin 1953 één doorlopend paraat zou zijn. Ten
einde over parate troepen te kunnen beschikken, werd de dienstplicht 
'voorshands' van twaalf tot achttien maanden verlengd. De luchtmacht zou 
worden versterkt. De opbouw van land- en luchtstrijdkrachten zou niet ten 
koste gaan van de marine, zoals het vorige kabinet (zeer tegen de zin van de 
kamermeerderheid) had overwogen. Om een en ander te realiseren werd 
voor vier jaar een bedrag van ƒ6 miljard uitgetrokken. Deze hoge uitgaven 
waren tijdelijk noodzakelijk om de eerste opbouw te financieren. Drees 
kondigde aan dat in 1954 de defensie-uitgaven zouden worden terugge
bracht tot ƒ1 miljard per jaar.4 In mei zou de nieuwe minister, C. Staf 
(CHU), het beleid nader uiteenzetten in een defensienota.

Staf en Hasselman

Het kabinet was vastbesloten voortaan een rechte koers te varen. Na alle be
sluiteloosheid en alle kritiek kon het zich geen misstap in het defensiebe
leid meer permitteren. Belangrijk was dat er voortaan overeenstemming in 
de militaire en politieke top zou bestaan. Deze had tot die tijd duidelijk ont
broken. Een van de redenen voor het ontslag van Kruis als chef-staf was dat 
de generaal zijn afwijkende mening niet onder stoelen of banken stak. Van 
zijn opvolger, luitenant-generaal B.R.P.F. Hasselman, werd daarom 'terug
houdendheid bij publicaties' verlangd.5 Hasselman stemde hiermee in. Hij 
kon dat doen, omdat hij zich ervan verzekerd wist dat de landmacht in elk 
geval de komende vier jaar genoeg geld zou krijgen om zijn plannen uit te 
voeren. De houding van de Staten-Generaal en van de bondgenoten maak
ten afwijking van deze lijn voorlopig onmogelijk. Bovendien ontpopte Staf 
zich al snel tot een krachtdadig politicus wiens ster in het kabinet rijzende 
was. Tegelijkertijd bleek hij een fervent verdediger van de aspiraties van de 
krijgsmachtdelen. In 1954 wist hij te bewerkstelligen dat de defensiebegro
tingen niet verlaagd werden omdat anders de voltooiing van de opbouw in 
gevaar zouden komen. Op zijn beurt bleek Hasselman een kundig organisa
tor, al zou het nog enkele jaren duren voor de ergste problemen in de 
landmacht waren opgelost. Al met al stond niets een goede samenwerking 
tussen minister en chef-staf in de weg. Zij zouden dat maar liefst zeven jaar 
volhouden, tot Hasselmans aftreden in november 1957.

De goede samenwerking bleek ook in de Defensiecommissie waar zij als 
een ware twee-eenheid optraden met kennelijk als belangrijkste doel elke 
twijfel over de opbouwplannen van de landmacht uit te bannen. Dat zou 
hen niet gemakkelijk vallen. De grote organisatorische en personele pro
blemen in de landmacht bleven het beeld bepalen. Het gebrek aan geoefend 
kader en achterblijvende buitenlandse m aterieelleveranties (ondermeer

4 HTK  1950-1951, p. 1238-1239.
5 ARA, inv. nr. 2.02.05.1, Notulen MR, doosnr. 14, 29 jan. 1951.
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door de prioriteit die de VS gaven aan de strijd in Korea) speelden de Ko
ninklijke Landmacht voortdurend parten. Deze problemen waren des te 
nijpender omdat de wederopbouw onder grote druk plaatsvond. Daarnaast 
moesten de opbouwplannen enkele malen drastisch worden aangepast op 
advies van de NAVO. Dit kwam een evenwichtige opbouw niet ten goede. 
Tenslotte bestond er binnen de generale staf kritiek op de opbouwplannen. 
Deze kwam in april 1951 ter sprake in de Defensiecommissie.

Meningsverschillen in de generale staf

Tijdens de voorbereiding van de defensienota in april 1951 werd de Defen
siecommissie opgeschrikt door forse kritiek op het opbouwplan voor de 
landmacht van de zijde van de adjunct-chef van de generale staf, generaal- 
majoor J.D. Schepers. Schepers was adviserend lid van de commissie. Naar 
zijn oordeel waren de plannen, zoals deze waren uiteengezet in een con
ceptnota, te ambitieus. Ze hielden er geen rekening mee dat het opge
bouwde ook op langere termijn in stand gehouden moest worden. Een een
voudige rekensom toonde aan dat zulks de financiële en personele macht 
van Nederland ver te boven zou gaan.

Schepers wees er allereerst op dat Nederland naast de beoogde vijf divi
sies voor de NAVO-defensie, ook een omvangrijke macht aan zogenaamde 
territoriale troepen zou opbouwen. Zoals verderop zal blijken waren de 
commissieleden hierover nauwelijks geïnformeerd. Ook in de uiteindelijke 
versie van de defensienota was slechts sprake van de vorming van ’een 
aantal territoriale troepen'.6 Deze dienden voor de beveiliging van het ach
terland. Dit was, zo legde Schepers uit, volgens de NAVO een nationale 
taak, waarvoor de regeringen zelf de nodige strijdkrachten moesten opbren
gen. Over de omvang van deze troepenmacht bestond ook in de generale 
staf onduidelijkheid. Zeker was dat het om een aanzienlijk aantal ging. 
Schepers ging uit van ongeveer 75.000 man, dat wil zeggen dat ongeveer de 
helft van de totale capaciteit aan mankracht en materieel eraan besteed zou 
worden. Volgens de historicus J.W. Honig, die zich op Amerikaans bron
nenmateriaal baseert, ging het (exclusief de eveneens geplande eenheden 
luchtafweer) om een orde van grootte van ongeveer vier divisies! Honig 
verklaart de behoefte aan zo'n grote macht uit de traumatische ervaring 
met Duitse parachutisten in de meidagen van 1940. De Amerikanen von
den de voornemens op dit stuk echter buiten elke proportie. Zij meenden 
dat Nederland deze extra inspanning beter in zijn NAVO-bijdrage kon ste
ken en stelden dat de territoriale divisies dan ook nauwelijks in aanmer
king zouden komen voor militaire hulp.7

Hoe dat ook zij, Schepers, die de Amerikaans-Nederlandse meningsver
schillen overigens niet noemde, meende dat de regering een keuze diende

6 H TK  1950-1951, Bijl. A, 1900 VIII-A, Rijksbegroting voor het departement van Oorlog 
voor het dienstjaar 1951, nr. 10, Nota inzake het defensiebeleid, p. 6.

7 J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic Alliance. The case of the Nether- 
lands (New York 1993) p. 32-33.
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te maken. Moest het zwaartepunt liggen bij de bondgenootschappelijke ver
dediging of bij de bescherming van het eigen territoir? Vervolgens moest 
worden vastgesteld hoeveel het Nederlandse volk jaarlijks kon opbrengen, 
niet alleen tot 1954, maar ook daarna, 'aangezien men het Leger niet alleen 
moet opbouwen, doch het ook in stand moet houden.' Hij verklaarde 
geenszins te propageren dat Nederland zich aan gemaakte afspraken moest 
onttrekken. Hij betreurde slechts dat er afspraken gemaakt waren 'waaraan 
wij ons niet kunnen houden.’ Schepers voorspelde dat als er geen keuzes 
gemaakt werden, de defensiebegroting veel langer dan de beoogde vier jaar 
op het hoge niveau gehouden zou moeten worden, omdat een vredesorga
nisatie werd opgebouwd die in 1955 niet meer kon worden afgebroken en 
die dan veel meer zou kosten dan werd voorzien, bijvoorbeeld ten aanzien 
van onderhoud en vervanging van materieel. Deze mededeling was het 
tweede heikele punt dat de generaal aanroerde. Een eenvoudige rekensom 
toonde aan dat alleen al de instandhouding van de vijf divisies (dat wil zeg
gen exclusief de territoriale troepen) na 1954 anderhalf miljard zou kosten, 
terwijl de regering slechts ƒ1 miljard wilde spenderen (waarvan ƒ600 mil
joen voor de landmacht)! Tot 1954 zou de Amerikaanse hulp aanzienlijk 
zijn. Men verwachtte dat zij ongeveer even groot zou zijn als het Neder
landse defensiebudget. Maar het leek Schepers uitgesloten dat het ontbre
kende bedrag van minstens ƒ1 miljard tot in lengte van dagen jaarlijks door 
de Amerikanen zou worden opgebracht. De houding 'wie dan leeft, wie dan 
zorgt' achtte hij bijzonder gevaarlijk. De generaal was van mening dat beter 
een klein, goed uitgerust leger kon worden opgebouwd.8

De Defensiecommissie werd door de kritiek overvallen. Moest men we
derom een Salomonsoordeel vellen? De minister had aanvankelijk weinig 
verweer. Staf leek volkomen verrast door het optreden van Schepers. Hij 
gaf een lange uiteenzetting over het grote belang van de Amerikaanse mili
taire hulpverlening. De vorming van vijf divisies was een 'absolute voor
waarde' om in aanmerking te komen voor die hulp. 'In deze internationale 
samenwerking moeten wij vooral geen negatieve houding aannemen', al
dus Staf. Maar de minister moest toegeven dat aan de plannen ook conse
quenties op de langere termijn verbonden waren en dat 'een groot kapi- 
taalsverlies' dreigde als vanaf 1954 niet minstens hetzelfde hoge bedrag ter 
beschikking zou staan. Staf wilde evenwel voorlopig niet verder kijken dan 
1954. De teneur van zijn betoog was dat er, na alle moeilijkheden, 'nu ten
minste een plan en een budget' waren waarvan de realisatie mogelijk was. 
Daarvan moest niet meer worden afgeweken. Bovendien hadden de gealli
eerde militairen, en vooral Eisenhower, er hun voldoening over uitgespro
ken.9

Wie dan leeft, wie dan zorgt?

8 Ministerie van Defensie, Centrale afdeling Documentaire Informatievoorziening, Ar
chief Defensiecommissie (MvD, CDI), Notulen Defensiecommissie, 26 april 1951.

9 Het feit dat België en Frankrijk veel gedurfder programma’s bijeen bluften dan Neder
land - en daardoor meer materieel kregen - was een doom in het oog van Staf. (bv. MvD, 
CDI, Notulen Defensiecommissie, 6 mrt. 1952) In de commissie bestond onbegrip over 
deze fantasie-schattingen. J. van de Kieft (PvdA) zag 'niet gaarne dat onze betrouw
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De crux van het conflict was de keuze voor de korte of de lange termijn. 
Schepers wees terecht op de gevolgen van het beleid op langere termijn, 
maar Staf en Hasselman konden in feite weinig anders dan de onmiddel
lijke problemen voorrang te geven. De druk om snel een defensiemacht op 
te bouwen was immens. De NAVO-top keek voortdurend over de schou
ders mee. Om in aanmerking te komen voor de zo profijtelijke Ame
rikaanse hulp, moest Nederland, in elk geval op papier, voldoen aan de 
bondgenootschappelijke verwachtingen.10 'Wij hebben slechts rekening te 
houden met het feit, dat de Russen voor de deur staan. Het gaat er om in de 
komende 2 tot 3 jaar de Westerse beschaving te redden en het gaat niet om 
instandhouding voor onbepaalde tijd', aldus Hasselman. Staf stelde dat er 
afspraken gemaakt waren in de NAVO en dat Nederland zich daaraan 
diende te houden. Hij meende 'dat wij niet meer over de opbouw moeten 
praten, deze moet thans zo snel mogelijk geschieden. Is deze opbouw een
maal geschied dan zullen de noodzaak en de mogelijkheden opnieuw moe
ten worden bekeken.'11

Gegeven het feit dat de commissie ook in het verleden had laten blijken 
voorrang te willen geven aan de oplossing van de onmiddellijke proble
men en zich bereid had getoond daarvoor aanzienlijke financiële offers te 
brengen, lag het in de rede dat het parlement ook nu bereid zou zijn de mi
nister te steunen. Maar kennelijk was Staf niet zo zeker van zijn zaak. Zijn 
onzekerheid zal zijn aangewakkerd door het verzoek van de commissie om 
een notitie, waarin Schepers zijn denkbeelden nader uiteen zou zetten. De 
volgende vergadering, op 10 mei, zonder de adviserende leden, achtte Staf 
het kennelijk noodzakelijk de generaal ook persoonlijk aan te vallen. De 
minister verklaarde weliswaar te waarderen dat de generaal voor zijn me
ning uitkwam, maar de wijze waarop dit geschiedde achtte hij 'onbe
schaamd': 'Ook (...) als adjudant-chef van de generale staf brak hij veel 
plannen af, maar kwam zelf nooit met een positief plan naar voren.' Te
vens verbond de minister Schepers’ naam met die van de verguisde ex- 
chef-staf Kruis12: 'De generaal Schepers behoorde tot de allernaaste mede
werkers van generaal Kruis en had na diens vervanging (...) zijn ontslag 
moeten nemen.'13

Deze harde actie laat zich wellicht verklaren door de overgevoeligheid 
van de politieke leiding voor eigenzinnige generaals na de ervaringen met 
Kruis. Maar de commissieleden waren er weinig gelukkig mee. Alleen Ti
lanus meende dat het de generaal 'aan tact ontbreekt'. De overige leden 
verdedigden het optreden van Schepers echter. De informatie die hij hen

baarheid in het doen van de opgave van onze inbreng in de NATO opgeofferd wordt aan 
phantasie'. (Ibidem , 3 april 1952)

10 Dit gold dus niet voor de plannen voor de opbouw van territoriale troepen.
11 MvD, CDI, Notulen Defensiecommissie, 24 mei 1951.
12 Ook in de Kamer was Kruis' politieke krediet nihil, met name na het verschijnen, in 

mei 1951, van het bijzonder kritische verslag van de Parlementaire Enquête-commissie 
over zijn functioneren als chef-staf van het Militair Gezag in 1944-1945. In dit verband 
was een vermeende band met Kruis een effectief middel om Schepers zwart te maken.

13 MvD, CDI, Notulen Defensiecommissie, 10 mei 1951.
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gaf was tenslotte bijzonder waardevol. J.J. Vorrink (PvdA) zei graag te zien 
'dat de adviserende leden meer hun mening zeggen, men moet ze altijd 
"provoceren"'. G. Vonk (VVD) vond dat Schepers, die door zijn openhar
tigheid zijn positie in gevaar had gebracht, teveel zwart gemaakt werd. Hij 
wees er terecht op dat de generaal op verzoek van de commissie een memo
randum voorbereidde en dat hij dus niet 'afgemaakt' mocht worden.14 De 
commissie kon echter niet voorkomen dat de generaal een andere functie 
kreeg. Hij werd ter beschikking gesteld van de minister 'voor bijzondere 
opdrachten'. Kort na zijn laatste optreden in de Defensiecommissie maakte 
hij een inspectie-reis naar Suriname.

Tijdens die laatste vergadering, op 24 mei, wees Schepers andermaal op 
het gevaar een leger op te bouwen 'zonder aan de instandhouding te den
ken.' Maar zijn pleidooi was tevergeefs. Hoewel sommige commissieleden 
opmerkten dat de generaal wel eens gelijk zou kunnen krijgen, kozen zij 
uiteindelijk unaniem voor het korte-termijnbeleid van de minister. 'De 
enige mogelijkheid is (...) te hopen dat de Regering gelijk zal blijken te heb
ben', aldus G. Vixseboxse (CHU). Ook Vonk en J.A.H.J.S. Bruins Slot (ARP) 
meenden 'dat er geen andere mogelijkheid is dan de Regering te volgen'. 
Jhr. G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck (KVP) zei het als 'een bezwaar' te voe
len dat Schepers in zijn kritiek teveel uitging 'van hetgeen er over vier ja
ren moet geschieden, terwijl het zeer wel mogelijk is, dat wij niet zolang de 
tijd hebben. Door thans weder over de opzet te gaan spreken wordt het be
staande plan aangevochten waardoor wederom een niet te aanvaarden ver
traging zou ontstaan.' Vorrink vatte samen: 'Er is een noodtoestand en er 
moet geïmproviseerd worden om deze het hoofd te bieden. Mocht het blij
ken dat in 1954 de noodtoestand blijft bestaan, dan zullen we die toestand op 
dat tijdstip onder het oog moeten zien. Amerika zal ons, na alles wat zij in 
de opbouw heeft bijgedragen, zeker niet in de steek laten bij de instandhou
ding, mocht dit noodzakelijk blijken.'15

Veel aandacht besteedde de commissie aan de territoriale troepen. Op
merkelijk genoeg ging men daarbij geheel voorbij aan Schepers pleidooi 
voor de noodzaak van een keuze. Integendeel, de omvang speelde geen en
kele rol; iedereen was ervan overtuigd dat een omvangrijke troepenmacht 
noodzakelijk was. De kritiek richtte zich uitsluitend op het feit dat die troe
pen buiten de NAVO zouden vallen. De leden namen het Schepers zelfs 
kwalijk dat hij daarvoor zou hebben gepleit! Zo kon J.J. Fens (KVP) bijvoor
beeld 'de conceptie van generaal Schepers ten aanzien van de Atlantische 
verdediging' niet waarderen. Schepers slaagde er niet in de commissieleden 
ervan te overtuigen dat de plannen voor territoriale troepen niet van hem 
afkomstig waren, maar van Hasselman en Staf. Hier was duidelijk spraak
verwarring in het spel als gevolg van een slechte geïnformeerdheid van de 
commissie. Staf en Hasselman, die hierover merkwaardig genoeg geen vra
gen kregen, hielden zich in deze vergadering wijselijk op de vlakte, doch 
oordeelden het nodig de commissie, nadat het rapport van Schepers van ta-

14 Ibidem .
15 Ibidem, 24 mei 1951.
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fel was, toch nader te informeren. Dat gebeurde op 28 juni. Ook toen kwam 
slechts aan de orde dat aan de territoriale troepen een speciale positie werd 
toegekend buiten de NAVO-defensie. Staf antwoordde dat dat moeilijk an
ders kon. Hij repte niet over het meningsverschil met de Amerikanen.16

Een interessant gevolg van Schepers' optreden was dat de 'lagere' militai
ren uit de commissie verdwenen. Reeds in juni merkte de minister op dat 
het aantal adviserende leden te groot was. Hij stelde voor alleen de drie 
chefs van staven als adviserende leden aan te houden. Hieruit bleek nog 
eens hoezeer Staf in zijn wiek geschoten was door het dissidente optreden 
van de generaal. Maar zijn voorstel kreeg de steun van de commissie. Al
leen Vorrink bracht bezwaren naar voren; hij achtte het een voordeel 'dat 
er door de aanwezigheid van de adviserende leden een ongezocht contact 
bestaat met de burgerleden', maar ook de PvdA-voorman kon zich uitein
delijk met het voorstel verenigen.17 De beslissing was overigens in lijn met 
de eerder geuite wens om de commissie vooral 'politiek' te laten zijn. In 
augustus 1950 was het statuut van de commissie gewijzigd waardoor het 
mogelijk werd dat zij ook zonder aanwezigheid van de adviserende leden 
vergaderde. Maar het gevolg was, zoals Vorrink opmerkte, inderdaad een 
zekere verarming van de discussie. Van eventuele onderlinge meningsver
schillen in de top van de krijgsmacht, zoals tussen Hasselman en Schepers, 
bleef de commissie onkundig.

Een defaitistische pers?

De felle buitenlandse kritiek (met name vanuit de VS) eind 1950/begin 1951 
op het defensiebeleid, was in Nederland hard aangekomen. Ze had een be
langrijke rol gespeeld in de beslissing de defensie-uitgaven te verhogen. Het 
was daarom begrijpelijk dat nog jaren daarna de internationale reacties ge
voelig lagen. Dat verklaart waarom Staf en Hasselman, om hun beleid 
kracht bij te zetten, in vrijwel elke vergadering van de Defensiecommissie 
in 1951 om het hardst benadrukten dat de NAVO-top (met name de opper
bevelhebbers generaal D. Eisenhower en veldmaarschalk B.L. Montgomery) 
'zeer tevreden' was met de Nederlandse inspanningen. Dit benadrukken 
van de geallieerde tevredenheid was niet erg geloofwaardig omdat tegelij
kertijd overduidelijk bleek dat het in de praktijk nog helemaal niet zo goed 
ging met de landmacht. Ook toonden vooral de Amerikanen zich in het 
openbaar niet zo tevreden over de gang van zaken in de landmacht als Staf 
deed voorkomen. In juni 1951 uitte zelfs president H.S. Truman zijn onge
noegen over de Nederlandse prestaties. In interne Amerikaanse notities 
werd er veel kritiek geuit, bijvoorbeeld op de inefficiente manier waarop 
organisatorische problemen werden aangepakt.18 Het kan niet anders of 
deze kritiek was in Nederlandse politieke en militaire kringen bekend. 
Toen Staf in november 1951 plotseling aankondigde dat de Nederlandse

16 Ibidem, 28 juni 1951.
17 Ibidem, 14 juni 1951.
18 Ibidem, 28 juni 1951 en Honig, Dejense policy, p. 33-34.
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prestaties in een NAVO-rapport waarschijnlijk ongunstig beoordeeld zou
den worden, merkte Vorrink terecht op 'dat we (...) een tijd geleden gunstig 
beoordeeld w erden'.19 Desondanks bleef Staf bij zijn standpunt en kriti
seerde hij de berichtgeving in de pers over de 'vermeende ontevredenheid’ 
van de bondgenoten: 'In tegenstelling met verschillende publikaties, zijn de 
Amerikanen ervan overtuigd, dat Nederland met de opbouw van het mili
taire apparaat "bij" is.'20 Opmerkelijk is dat de commissieleden berustten in 
deze toch tegenstrijdige berichtgeving over de internationale beoordeling 
van het Nederlands defensiebeleid. Een verklaring hiervoor is wellicht de 
onvrede die er onder hen bestond over de voortdurende buitenlandse be
moeienis. H. Algra (ARP) sprak van een onredelijke 'campagne' tegen Ne
derland.21

Dat het met de opbouw van de landmacht niet goed zat, bleek onder meer 
tijdens veldoefeningen. Ook enkele incidenten in legerkampen trokken de 
aandacht. Vooral de grote herhalingsoefening in april/m ei 1951 was een fi
asco. De minister gaf toe dat het 'stafwerk' niet deugde. Naar aanleiding van 
ongeregeldheden in het legerkamp Oisterwijk, enkele maanden later, er
kende Hasselman dat er 'gebrek aan tucht en discipline' heerste. Ook in 
april 1952 ging er veel mis tijdens een grootscheepse herhalingsoefening. 
Staf en Hasselman verdedigden zich terecht met het argument dat het in 
het licht van de snelle opbouw van de krijgsmacht uitgesloten was, dat er 
geen fouten gemaakt werden en dat men pas in oktober 1954 zou kunnen 
spreken van een 'afgerond geheel'.22

Staf en Hasselman waren niet tevreden over de berichtgeving over de 
landmacht in de pers. Omdat de pers een belangrijke bron van informatie 
was voor de kamerleden werd de minister regelmatig met de berichten ge
confronteerd. Even regelmatig ventileerden minister en chef-staf hun on
genoegen. De dagbladen zouden meehelpen 'de discipline te ondermijnen'. 
Volgens Hasselman deed de pers niets anders dan 'af te breken en te kanke
ren’. De commissieleden vroegen zich af of er misschien niet iets gedaan 
kon worden in de zin van betere voorlichting. Hierop antwoordde Hassel
man dat de kranten 'uitstekend ingelicht' werden, 'maar het had er alle 
schijn van dat ze niet ingelicht "wilden" worden'.23

Verschillende commissieleden noemden deze verwijten overdreven. 
Volgens E. Vermeer (PvdA) trof de pers 'niet alle blaam'. Algra vroeg zich 
af of de klachten 'wel helemaal gegrond waren' en stelde dat kritiek 'heil
zaam' kon werken. A.B. Roosjen (ARP) merkte terecht op dat het bijvoor
beeld bij de problemen rond de oefeningen in mei 1952 niet ging om een in
cident, maar om een herhaling van 1951. Een half jaar later moesten de 
commissieleden weer uit de krant vernemen dat er veel schortte aan de 
Nederlandse bijdrage aan een grote geallieerde oefening in oktober 1952.24
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19 MvD, CDI, Notulen Defensiecommissie, 8 nov. 1951.
20 Ibidem, 6 mrt. en 24 april 1952.
21 HEK  1950-1951, p. 783.
22 MvD, CDI, Notulen Defensiecommissie, 24 mei en 27 sept. 1951 en 6 nov. 1952.
23 Ibidem, 6 nov. 1952.
24 Ibidem, 14 okt. 1952.
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De twijfels in de commissie over de manier waarop zij op de hoogte werd 
gehouden bleven daardoor bestaan. Dit was evenwel voor de commissiele
den geen reden consequenties uit een en ander te trekken. Ook hier was de 
gelatenheid opvallend. Kennelijk was Stafs opstelling acceptabel: enerzijds 
toonde hij realisme ten aanzien van de grote problemen waarvoor hij 
stond, anderzijds was hij zeer gedecideerd in zijn afwijzing van 'ondermij
nende’ kritiek.

Wat kreeg de commissie wel te horen en de Kamer niet?

Hoewel uit de notulen niet altijd blijkt of het besprokene wel of niet ge
schikt werd geacht voor behandeling in het parlement, is toch duidelijk dat 
Staf en Hasselman graag veel zaken buiten de openbaarheid wilden hou
den. Zij lijken bijvoorbeeld de behandeling van de begroting voor 1952 
zorgvuldig te hebben geregisseerd. Nauwkeurig gaven zij steeds aan wat de 
commissieleden geheim dienden te houden. Zo werden in de begroting 
geen gegevens opgenomen over de omvang van de Amerikaanse militaire 
hulp. De minister gaf een overzicht van 'verschillende financiële manipu
laties' die daarvoor noodzakelijk waren geweest. Hoe omvangrijk die 'ma
nipulaties' waren blijkt echter niet uit de notulen. Ook werd de kamerleden 
verzocht 'niet te spreken’ over het achterblijven van de Amerikaanse mili
taire leveranties en de consequenties die dat had voor de opbouw van de 
landmacht (onder meer de manoeuvres eind 1952 dreigden erdoor in ge
vaar komen). Staf wees erop dat 'de vijand' daarover 'niet alles' wist. Ook 
mochten de kamerleden niet reppen over de problemen rond de verdedi
ging van Suriname en de Antillen; uit de notulen blijkt niet duidelijk wat 
hier het probleem was; vermoedelijk bestond het voornamelijk uit de vraag 
of de taken van de landmacht aldaar nu wel of niet definitief door de ma
rine zouden worden vervuld.25

Intussen kan uit de notulen niet helemaal duidelijk worden opgemaakt 
wat de commissieleden niet te horen kregen. Zoals wij zagen bleek uit de 
discussies in mei 1951 dat zij onvoldoende geïnformeerd waren over de ter
ritoriale troepen. Pas in juni deelde Hasselman hierover het nodige mee. 
Over de toestand van de westerse defensie werden de commissieleden ech
ter grotendeels in het ongewisse gelaten. Naar aanleiding van een vraag 
van Vorrink in november 1951 hoe het daar nu mee stond, antwoordde Staf 
dat hij daarop niet mocht antwoorden. Een maand later ging de minister 
niet in op een vergelijkbare vraag van Ruijs de Beerenbrouck.26 Alle ge
heimzinnigheid ten spijt, bracht nota bene de NAVO zelf in december een 
rapport uit waarin de sombere toestand van de westerse defensie breed werd 
uitgemeten, inclusief de gevolgen van de materiële tekorten. De hoofdlij- 
nen hiervan verschenen in de openbaarheid, zodat Staf gedwongen was de 
commissie in te lichten: het bondgenootschap kon voorlopig niet verhinde-

25 Ibidem, 11 okt. 1951.
26 Ibidem, 8 nov. en 13 dec. 1951.
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ren dat West-Europa bij een sovjet-aanval onder de voet gelopen zou wor
den. Pas in 1952 zou een belangrijke barrière kunnen worden opgeworpen, 
terwijl zelfs in 1954 nog nauwelijks 'een bewegingsoorlog' gevoerd zou 
kunnen worden.27

Staf was uiterst zwijgzaam over de aantallen geallieerde divisies die wer
den opgebouwd. Intussen lijkt ook hier de (redelijk accurate) pers een be
langrijke aanvullende informatiebron te zijn geweest voor de commissiele
den.28 Zo wist Vermeer in oktober 1951 reeds te melden dat er in de NAVO 
plannen zouden zijn ontwikkeld waardoor de Nederlandse divisies op een 
andere sterkte gebracht zouden worden.29 Vermoedelijk doelde hij op de 
hierboven genoemde NAVO-studie over de toestand van de westerse 
defensie die op dat moment werd afgerond. In de conclusie pleitte het rap
port voor een drastische vergroting van de parate sterkte van de defensie, 
desnoods ten koste van de opbouw op langere termijn. Formeel werd deze 
aanbeveling in februari 1952 door de NAVO aanvaard, maar eind 1951 was 
al duidelijk dat de Nederlandse defensieplannen moesten worden aange
past. Staf gaf aanvankelijk geen antwoord op Vermeers vraag. Pas in no
vember kondigde hij aan dat een dergelijk rapport zou verschijnen. Hij te
kende daarbij aan dat Nederland niet veel aan zijn legeropbouw meer zou 
kunnen veranderen.30

Een maand later was kennelijk duidelijk geworden dat Nederland zich 
wèl zou moeten conformeren aan de nieuwe NAVO-richtlijnen. 'In onze 
organisatie zal beweging moeten blijven', was nu het standpunt van de mi
nister die daarop een uiteenzetting gaf van de vermoedelijke consequenties 
hiervan voor de Koninklijke Landmacht. De 'parate' divisie zou worden 
opgedeeld in twee 'kern'-divisies. De reservedivisie (uit de herhalingslich- 
tingen) zou worden gebruikt om de twee kerndivisies aan te vullen. Daar
enboven werd nog een derde divisie gevormd. De vierde en vijfde divisie 
zouden meer 'loshangers' worden dan voorheen het geval was. 'Alles moet 
echter nog overzien worden vóór het nemen van definitieve beslissingen 
mogelijk zal zijn', aldus Staf. Het lijkt erop of deze veranderingen, vooral 
het gegoochel met divisie-aantallen, voor de kamerleden nauwelijks te vol
gen waren. Vermeer bekende dat het hem 'moeilijk valt om een begrip te 
krijgen van de gegeven getallen'.31

Het kabinet besloot de NAVO-aanbevelingen te volgen, ondanks het be
zwaar dat het legeropbouwplan wederom moest worden omgewerkt. Een 
ander bezwaar was de financiële consequentie van de verhoogde paraatheid. 
Met name Drees en Lieftinck maakten zich hierover zorgen, maar zij 
zwichtten uiteindelijk voor Stafs argument dat 'temporisatie' ten aanzien 
van andere verplichtingen mogelijk was. Zo zou desnoods de vijfde te for
meren divisie geschrapt kunnen worden. Belangrijk was ook dat Nederland
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27 Ibidem, 13 dec. 1951.
28 Met name de hlezv York Times werd vaak geciteerd; in mindere mate ook Le Monde en 

de Neue Ziircher Zeitung.
29 MvD, CDI, Notulen Defensiecommissie, 11 okt. 1951.
30 Ibidem, 8 nov. 1951.
31 Ibidem, 13 dec. 1951.
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zich door deze aanpassing een gunstiger positie verwierf voor de levering 
van wapens en uitrusting.32

In de zomer van 1952 werkte de generale staf het nieuwe opbouwplan 
voor de Koninklijke Landmacht uit. Het vijf-divisieplan van eind 1950 was 
nu definitief vervangen door een plan om voorlopig eerst drie divisies 
(waarvan één paraat) op te bouwen. Het kabinet gaf er in september zijn 
goedkeuring aan.33 De maand erop werd de Defensiecommissie nader in
gelicht. Staf citeerde het motto van de nieuwe NAVO-opperbevelhebber ge
neraal A.M. Gruenther: 'liever drie sterke divisies dan vijf zwakke'. Eind 
1954 zouden ze gereed moeten zijn. Daarna zou pas de vierde divisie wor
den opgebouwd. De oorspronkelijk geplande vijfde divisie zou volgens Staf 
’vermoedelijk wel boven onze macht blijken'. Medio 1953 zou de parate di
visie gereed zijn. De commissieleden voelden zich duidelijk onbehaaglijk 
over het feit dat er nu alwéér een nieuw opbouwplan op tafel lag, dat Staf 
even stellig verdedigde als hij in april/m ei 1951 had gedaan met het vorige 
plan. Roosjen vroeg zich af of dit nu werkelijk het 'definitieve plan' was. 
Evenals in 1950 en 1951 kregen de commissieleden de verzekering dat het 
hier inderdaad niet meer om een experiment ging. Staatssecretaris H.C.W. 
Moorman zei blij te zijn dat 'we nu eindelijk precies weten wat we "moe
ten" doen en wat de "kunnen" doen'. Terecht wezen Vermeer en Fens erop 
dat verschillende aspecten te voorzien waren geweest. Reeds in september 
1950 hadden zij daar in de Kamer voor gewaarschuwd. Ook wezen de com
missieleden erop dat de nieuwe plannen toch logisch aansloten op de con
stateringen van generaal Schepers een jaar tevoren. Staf meldde ’dat we op 
het ogenblik doen, hetgeen de beste militaire deskundigen in de wereld ons 
geadviseerd hebben' en dat het oude en het nieuwe plan financieel vrijwel 
met elkaar overeenkwamen. Daar hoefden de commissieleden zich dus 
geen zorgen over te maken.34

Net als in 1950 en 1951 had de Defensiecommissie geen andere keuze dan 
het nieuwe plan te accepteren. Maar het was niet verwonderlijk dat de twij
fels van de matig geïnformeerde commissieleden bleven bestaan. Die twij
fels werden mede gevoed doordat de minister ook op een ander terrein geen 
volledige duidelijkheid kon geven.

Fluiten in het donker

In de politieke en militaire top in Den Haag maakte men zich in 1951-1952 
ernstig zorgen over de strategische concepties en de operationele plannen 
van de NAVO. Er waren serieuze aanwijzingen dat Nederland, ondanks de 
officiële NAVO strategie van een defensie langs de Rijn/IJssel-linie, bij een 
eventuele aanval niet verdedigd zou worden. De Amerikanen zouden van 
plan zijn hun troepen uit West-Europa terug te trekken en de strijd vanuit

32 Afdeling Maritieme Historie, Notulen Raad Militaire Aangelegenheden van het Ko
ninkrijk, 8 jan. 1952.

33 Ibidem, Notulen Algemene Verdedigingsraad, 19 sept. 1952.
34 MvD, CDI, Notulen Defensiecommissie, 23 okt. 1952.
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Groot-Brittannië en vanachter de Pyreneeën voort te zetten. Ook Engeland 
zou dergelijke voornemens koesteren, terwijl in Frankrijk de voorkeur zou 
uitgaan naar een defensie langs de Rijn. Achteraf blijkt dat deze twijfels te
recht waren: tot ver in de jaren vijftig gingen de Amerikaanse plannen er
van uit dat een verdediging van West-Europa zinloos was en bereidden zij 
een evacuatie van het continent voor. Het was derhalve geen wonder dat de 
pogingen van het kabinet om in Washington meer garanties te krijgen voor 
de verdediging van het Nederlandse grondgebied tevergeefs bleven.35

De (internationale) pers was ook hier een belangrijke informatiebron 
voor de kamerleden. Zij berichtte regelmatig dat Nederland niet verdedigd 
zou worden. De commissieleden waren hierover hevig verontrust. Stafs re
actie hierop was tegenstrijdig. Enerzijds erkende hij 'dat wij ons onbehaag
lijk voelen omdat wij niets weten van de operationele plannen'.36 In juli
1952 gaf Hasselman een uiteenzetting over de strategische denkbeelden in 
de NAVO. Hiervan werden geen notulen gemaakt, maar kennelijk was de 
ernst van de situatie toch duidelijk geworden. Aan het slot waren in elk ge
val alle leden 'eenstemmig van oordeel dat het nodig is om langs alle daar
toe geschikte wegen naar voren te brengen dat de verdediging van het Ne
derlands territoir bepaald zeer belangrijk is te achten in NATO-verband'.37 
Anderzijds deed Staf soms alsof er niets aan de hand was. In juni 1952 zei 
hij 'toch den indruk' te hebben dat de NAVO zou vasthouden aan het 
Rijn/IJssel-plan. In oktober was hij van mening dat de verdediging van Eu
ropa voor de Amerikanen 'voorop' stond. 'Verschillende aanwijzingen en 
berichten die een andere richting uitgaan, geven geen juist beeld’, aldus de 
minister. Nederland behoefde zich dus 'niet ongerust' te maken. De specu
laties in de pers over de Amerikaanse bereidheid Europa te verdedigen 
achtte hij daarom 'bedenkelijk'.38 Ook in het openbaar nam Staf deze 
houding aan. Zo schreef de minister in antwoord op kamervragen van 
C.P.M. Romme (KVP) naar aanleiding van een artikel uit augustus 1952 in 
de New York Times, dat de berichtgeving 'niet juist' was en dat het kabinet 
op het standpunt stond 'dat aan de zware Nederlandse defensie-inspanning 
in geallieerd verband de zekerheid van geallieerde verdediging van Neder
land in geval van een aanval onverbrekelijk verbonden behoort te zijn'.39 
Staf kon natuurlijk niet toegeven dat de verdediging van Nederland voor
lopig kansloos was, maar zijn mededelingen hierover aan de Defensie
commissie waren tegenstrijdig.

35 J. Van der Harst, European union and atlantic partnership: political, military and eco
nomie aspects of Dutch defence, 1948-1954, and the impact of the European Defence 
Community (niet uitgegeven dissertatie; Europees Universitair Instituut Florence, 1987) 
p. 75-77 en 88-93.

36 MvD, CDI, Notulen Defensiecommissie, 10 jan. 1952.
37 Ibidem, 3 juli 1952.
38 Ibidem, 6 mrt. en 14 okt. 1952.
39 HTK 1952, Buitengewone zitting, Aanhangsel, p. 15.
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Conclusie

Ook in 1951 en 1952 speelde de Defensiecommissie een belangrijke rol. Zij 
kwam zelfs vaker dan voorheen met de minister bijeen en kreeg veel in
formatie die niet in de openbaarheid mocht komen. Toch kan niet gezegd 
worden dat de commissie voldoende geïnformeerd werd. De aard van de 
notulen staat helaas niet toe hierin volledig inzicht te krijgen. Zeker is in 
elk geval dat de leden deels afhankelijk bleven van de (internationale) pers.

Staf en Hasselman was er alles aan gelegen de gelederen gesloten te hou
den. Daar was zeker reden toe: na de aarzelingen in 1949-1950 had Neder
land internationaal zeker iets goed te maken. Dit verklaarde bijvoorbeeld de 
felle reactie van de minister en zijn chef-staf op de kritiek die generaal 
Schepers uitte op hun plannen. Zij waren evenmin tevreden over de be
richtgeving in pers, die over het algemeen goed geïnformeerd leek, maar 
kritisch stond tegenover de opbouw van de landmacht. De commissieleden 
waren niet onverdeeld gelukkig met deze opstelling. Ook konden zij, mede 
door het feit dat zij niet geheel op de hoogte waren van de gang van zaken 
in de NAVO, weinig begrip opbrengen voor het feit dat Staf opbouwplan
nen van tafel liet verdwijnen die hij eerst met overtuiging had verdedigd.

De opbouw van de Koninklijke Landmacht zou rond 1956 voltooid zijn. 
Toen waren ruim vier divisies geformeerd voor de NAVO. Hiervan was er 
één paraat, op 75% van de sterkte. Dat dit resultaat afweek van de plannen 
uit 1950-1952, was vooral het gevolg van aanpassing aan nieuwe tactische en 
strategische richtlijnen van de NAVO. De plannen voor de opbouw van de 
territoriale verdediging werden grotendeels gerealiseerd. Schepers' waar
schuwing dat de hoge kosten van instandhouding van het opgebouwde op 
den duur problemen zouden opleveren binnen de beperkte financiële mo
gelijkheden, zou juist blijken. Aanvankelijk konden bezuinigingen en uit
stel van vervanging van materieel de gevolgen nog maskeren. In de jaren 
zestig zou echter duidelijk worden dat grootscheepse investeringspro
gramma's noodzakelijk waren om de opgelopen achterstand in te halen.40 
Nader onderzoek naar de besluitvorming in het kabinet in de jaren vijftig is 
noodzakelijk, maar het lijkt erop of de ministerraad zich bewust was van de 
risico's maar desondanks besloot de gevolgen op lange termijn min of meer 
voor lief te nemen. In elk geval in 1951-1952 berustte de Defensiecommissie 
in deze houding. De leden hadden begrip voor de moeilijke positie waarin 
de minister zich bevond. Zoals Vorrink stelde bestond er een noodtoestand 
en moest er geïmproviseerd worden om deze het hoofd te bieden.

40 Honig, Defense policy, p. 40-51.
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Spotprent Karei Links, Nieuwe Haagse Courant, 11 feb. 1950.
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De grondwetswijziging in eerste en tweede termijn

De toegenomen staatsbemoeienis met het maatschappelijke leven en inten
sievere internationale contacten deden de belasting van ministers gestaag 
toenemen. Als reactie hierop werd aanvankelijk het aantal departementen 
vergroot door afsplitsing van bestaande departementen. Bedroeg het aantal 
departementen tot 1877 nog zeven, bij het kabinet-Drees-Van Schaik was 
het aantal reeds verdubbeld tot veertien.1 Deze groei compliceerde niet al
leen de kabinetsformaties, maar leidde ook tot een steeds grotere minister
raad, hetgeen een efficiënte besluitvorming niet vergemakkelijkte.

De instelling van het staatssecretariaat beoogde de minister te bevrijden 
van de primaire verantwoordelijkheid voor een deel van zijn taak terwijl 
toch splitsing van het departement kon worden voorkomen.

In het parlement bestond reeds bij de grondwetsherziening van 1938 be
hoefte aan invoering van het staatssecretariaat. Een amendement-Goseling 
(RKSP) werd weliswaar ruim gesteund, maar het aangepaste ontwerp tot 
herziening van de Grondwet werd vervolgens verworpen.

Bij de grondwetsherziening van 1948 haakte de regering in op de eerder 
gebleken parlementaire instemming voor het staatssecretariaat. Beperking 
van het aantal departementen en de behoefte om staatssecretarissen te be
noemen, onder meer ter regeling van een nieuwe rechtsorde voor de over
zeese gebiedsdelen, vormden voor de regering de onmiddelijke aanleiding 
invoering van het staatssecretariaat voor te stellen.

De regering omschreef de staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris 
aldus: '(...) de Staatssecretaris is intern onder-Minister; extern is hij in elk 
geval, waarin hij optreedt de Minister, zowel tegenover de burgers, ook in 
zake de wettelijke bevoegdheden van de Minister, alsook tegenover de 
volksvertegenwoordiging, doch dit laatste onverminderd de interne onder
schikking aan de Minister en de verantwoordelijkheid van deze. Het con
traseign van een Staatssecretaris zal mitsdien gelden als mede onderteke

1 J.M. Kan, 'De staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris', Bestuurswetenschap
pen 5(1951) p. 129. Zie voor de behandeling van de grondwetswijziging 1948 met be
trekking tot de staatssecretaris in eerste lezing: M.D. Bogaarts, Parlementaire ge
schiedenis van Nederlarid na 1945, deel 2, De periode van het kabinet-Beel, 3 juli 1946 
- 7 augustus 1948, band C (’s-Gravenhage 1989) p. 2213-2217.
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ning van een Minister overeenkomstig het laatste lid van art. 79 der Grond
wet.'2 Deze definitie liet echter nog veel vragen onbeantwoord, die eerst bij 
de behandeling van het wetsontwerp tot invoering van het staatssecre
tariaat, goeddeels werden beantwoord.

Onduidelijke politieke positionering

Het meeste verzet tegen invoering van het staatssecretariaat bij de behande
ling van de grondwetswijziging in eerste termijn, werd geleverd door H.W. 
Tilanus (CHU). Hij achtte de staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris 
onvoldoende geregeld en Tilanus verwachtte dan ook 'dat de Kamer er prijs 
op stelt verantwoordelijke Ministers tegenover zich te hebben en niet he
ren, die op het ene moment voor intern gebruik onder-Minister zijn en op 
een ander moment hier als Minister optreden; het overleg met de Staten- 
Generaal blijve met de verantwoordelijke Ministers1.3 Hij vroeg zich af of 
ministers met een te zware taak niet beter gebruik konden maken van secre- 
tarissen-generaal in plaats van staatssecretarissen. De ministers konden zich 
dan met de grote lijnen van het beleid bezighouden en de uitwerking aan 
de secretarissen-generaal overlaten.

Ook de CPN keerde zich tegen de invoering van het staatssecretariaat. In
tern op het ministerie stond de staatssecretaris onder de minister. Tegen
over het parlement trad hij echter op als minister, met als consequentie dat 
hij politiek verantwoordelijk werd voor besluiten van de ministerraad, 
waarvan hij geen deel uitmaakte.

De andere fracties in het parlement konden zich in het algemeen vinden 
in het voorstel. Het was echter ook voor deze fracties duidelijk dat de poli
tieke positie van de staatssecretaris nog moeilijk te bepalen viel en vooral 
zou afhangen van de constitutionele praktijk. Volgens J.A. de Wilde (ARP) 
moest een staatssecretaris dan ook 'een verstandige man zijn, die zijn posi
tie kent en deze èn tegenover de Kamer èn tegenover de Minister juist afba
kent'.4

De nog onduidelijke politieke positie van de staatssecretaris kwam tot 
uitdrukking in een aantal kamerbreed gesteunde vragen aan de regering, 
waarop een ondubbelzinnig antwoord werd gevraagd. Droeg de staatssecre
taris de volledige politieke verantwoordelijkheid ten opzichte van het par
lement en wat waren de politieke gevolgen van een motie van wantrou
wen tegen de staatssecretaris? Trad de staatssecretaris altijd samen af met de 
minister en contrasigneerde de staatssecretaris uit eigen bevoegdheid of uit 
volm acht?

In zijn antwoord benadrukte minister-president Beel dat de regering 
slechts zeer ten dele aan die onduidelijkheid een einde kon maken. Het in
stituut moest zich in goede harmonie tussen minister en staatssecretaris

2 HTK  1947-1948, Bijl. 775, In overweging nemen van voorstellen tot verandering in de 
Grondwet, nr. 6, MvT, p. 12.

3 HTK  1947-1948, p. 1697.
4 Ibidem, p. 1698.
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ontwikkelen. Het staatssecretariaat zou daadwerkelijk slechts stap voor stap 
worden ingevoerd, waarbij het constitutioneel gewoonterecht zich in de 
praktijk kon ontwikkelen. Wanneer een motie af doende was geredigeerd, 
kon deze volgens Beel uitsluitend het aftreden van de staatssecretaris be
werkstelligen, maar wanneer de minister tot aftreden werd gedwongen, 
moest de staatssecretaris hem in de regel wel volgen. De Kamer behield wel
iswaar het recht te verlangen dat de minister zelf een bepaald onderdeel van 
het beleid verdedigde, maar bij de effectuering van dit recht paste haar een 
terughoudende opstelling, omdat ze daarmee impliciet een oordeel uitsprak 
over de afgesproken werkverdeling tussen minister en staatssecretaris. De 
staatssecretaris was bevoegd te contrasigneren voorzover hij binnen het 
raam van de ministeriële aanwijzingen optrad. Tilanus en Hoogcarspel ble
ven ook bij de behandeling van de grondwetsherziening in tweede termijn 
na de verkiezingen van 1948 bij hun in eerste termijn geventileerde bezwa
ren.5

Evenals Beel legde Drees in zijn reactie de nadruk op het 'groeimodel'. 
Hij benadrukte met name de politieke verantwoordelijkheid van de staats
secretaris waarin deze zich principieel onderscheidde van een secretaris-ge- 
neraal. Het ontbreken van voldoende parlementaire steun had voor de 
staatssecretaris tot consequentie dat deze moest aftreden.

Met de stemmen van CHU en CPN in de Tweede Kamer en alleen van de 
CPN in de Eerste Kamer tegen, werd de grondwetsherziening rond de in
voering van het staatssecretariaat in tweede lezing aangenomen. Ze ver
scheen op 3 september 1948 in het Staatsblad.

De benoeming van enige staatssecretarissen

Nu het staatssecretariaat grondwettelijk mogelijk was, werden aan een aan
tal ministeries staatssecretarissen toegevoegd. Dit gebeurde overigens voor
dat de wettelijke regeling die nadere regels stelde aan de invoering van het 
staatssecretariaat, door het parlement was behandeld. De politieke positie 
van het staatssecretariaat werd zo mede gevormd door de constitutionele 
praktijk.

Staatssecretarissen op Economische Zaken en Oorlog en Marine

Op 24 december 1948 werd W.C.L. van der Grinten met ingang van 25 ja
nuari 1949 als eerste staatssecretaris benoemd bij het departement van Eco
nomische Zaken. Hij werd speciaal belast met de organisatie van het be
drijfsleven.6 De benoeming van de jurist Van der Grinten betekende dat 
minister Van den Brink ontlast werd van een deelterrein waarop hij weinig

5 HTK  1948, p. 135-136.
6 Staatscourant, 3 jan. 1949. Vgl. ook J.M.M.J. Clerx, 'Economische expansie door libera

lisatie', in: P.F. Maas ed., Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, 
Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951, band A, Liberalisatie en sociale ordening 
(Nijmegen 1991) p. 390-395.
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deskundig was. Op 13 januari 1950 werd Van der Grintens portefeuille nog 
uitgebreid met middenstandszaken. Deze uitbreiding van de taak was voor
al een gebaar naar de Kamer die veel kritiek had op het gevoerde midden- 
standsbeleid. De politieke positie van de middenstand in de regering werd 
met deze benoeming versterkt.

Eind januari 1949 gaven KVP en PvdA tijdens de behandeling van de be
groting van Oorlog en Marine te kennen dat er een ministerie van Defensie 
moest komen, met daaronder drie staatssecretarissen voor de drie krijgs- 
machtonderdelen.7 Schokking, de zwakke minister van Oorlog en Marine 
die aan veel kritiek uit het parlement bloot stond, toonde zich deels ont
vankelijk voor dit pleidooi. Hij gaf in de ministerraad van 11 april te ken
nen dat hij vanwege zijn dubbel ministerschap graag twee staatssecretaris
sen zou aanstellen. Hij droeg H.C.W. Moorman voor als staatssecretaris van 
Marine en W.H. Fockema Andreae als staatssecretaris van Oorlog. Lieftinck 
bleek voorstander van de benoeming van één staatssecretaris vanwege de 
voorgenomen fusie tussen Oorlog en Marine. Hij achtte Fockema Andreae 
de aangewezen kandidaat omdat Schokking een krachtige figuur nodig had 
'bij de oplossing van de moeilijke problemen om de defensie in de vorm te 
krijgen welke voortvloeit uit de Westeuropese Unie'.8 Drees echter was 
sterk onder de indruk van de vakkennis van de beide kandidaten die een ef
ficiëntere organisatie binnen het leger voorstonden. Op zijn voorstel wer
den beiden per 1 mei 1949 benoemd. Fockema Andreae (VVD) werd met 
name belast met aangelegenheden op het terrein van de organisatie, het 
materieel, de efficiency, de samenwerking met de industrie en de coördina
tie van land- en luchtmacht. Moorman die nu, na zijn benoeming, toetrad 
tot de KVP, werd benoemd tot staatssecretaris van Marine.

Hun benoeming leidde tot nogal wat commotie. De grond voor de op
winding was gelegen in het feit dat de PvdA tijdens de discussies bij gele
genheid van de grondwetswijziging in eerste termijn, vooral het politieke 
karakter van het ambt van staatssecretaris had benadrukt.9 Daar kwam bij 
dat de PvdA zich zowel buitengesloten voelde in de leiding van Defensie als 
in de verdeling van de staatssecretarissen. De regering had het politieke ka
rakter van het ambt van staatssecretaris in haar antwoord aan het parle
ment erkend door erop te wijzen dat het gevaar dat het politieke evenwicht 
verbroken zou worden slechts denkbeeldig was 'indien men zich bij de be
noeming van één of meer staatssecretarissen van de noodzaak dit even
wicht te handhaven nauwkeurig rekenschap geeft'.10 Drees schiep ove
rigens verwarring doordat hij tijdens het debat over de grondwetsherzie
ning in de Eerste Kamer weer benadrukte dat er eerder sprake was van een 
'beleidsverantwoordelijkheid dan van een politieke verantwoordelijkheid,

7 HTK 1948-1949, p. 995-996 en 1003.
8 ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, 11 april 1949.
9 HTK  1947-1948, Bijl. 775, nr. 7, W , p. 18.
10 Ibidem, nr. 10, MvA, p. 25.
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omdat men bij het laatste dikwijls denkt aan de eis van te zijn van een be
paalde politieke richting'.11

In een fel artikel in Het Vrije Volk van 16 april bekritiseerde M. van der 
Goes van Naters deze benoemingen. In een verklaring van het partijbe
stuur van de PvdA van 6 mei, af gedrukt in Het Vrije Volk, werd de kritiek 
van Van der Goes van Naters nog eens onderstreept. R. Kranenburg, waar
nemend voorzitter van het partijbestuur, benadrukte dat de politieke sa
menstelling van het kabinet in belangrijke mate de benoeming van staats
secretarissen moest beïnvloeden. Men betwijfelde of dit tot dan toe in vol
doende mate was gebeurd 'en (men) had de indruk, dat deze aangelegen
heid in het Kabinet meer van geval tot geval, dan wel methodisch was be
handeld, en sprak de verwachting uit, dat dit bij de verdere uitbreiding van 
het instituut zou veranderen'.12 Het partijbestuur achtte het niet in het 
landsbelang dat de PvdA niet in de leiding van Defensie werd betrokken.

Schokking gaf echter tijdens de behandeling van zijn begroting van het 
departement van Oorlog voor 1949 in de Eerste Kamer te kennen dat het de
fensiebeleid in eerste instantie kabinetspolitiek was. Hij bestreed de kritiek 
van de PvdA, temeer daar deze partij via het voorzitterschap van Drees van 
de Raad voor de Militaire Aangelegenheden en niet in de laatste plaats door 
de betrokkenheid van de minister van Financiën een flinke vinger in de 
pap had.13

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken

Geregeld overleg tussen de Kamer en de minister van Buitenlandse Zaken 
was niet altijd mogelijk vanwege veelvuldig verblijf in het buitenland van 
de laatste. Tijdens de behandeling van de begroting voor Buitenlandse Za
ken voor 1949 bepleitte H.A. Korthals (VVD) daarom de aanstelling van een 
staatssecretaris speciaal belast met Benelux-aangelegenheden.14 Minister 
Stikker toonde zich niet afkerig maar wel behoedzaam en wenste pas een 
beslissing te nemen nadat het Indonesische probleem, dat erg veel tijd 
vergde, was opgelost. Dan eerst viel immers te overzien hoe groot de regu
liere omvang van de werkzaamheden was.15

Korthals en ook Schmal (CHU) drongen tijdens de begrotingsbehandeling 
voor 1950 opnieuw op de aanstelling van een staatssecretaris aan.16 In zijn 
reactie gaf Stikker aan dat zijn behoedzaamheid terzake vooral werd inge
geven door het feit dat de post Buitenlandse Zaken vooral een politieke por
tefeuille betrof als gevolg van de toenemende vervlechting van nationale 
en internationale vraagstukken op economisch, financieel, cultureel, sociaal 
en militair terrein, een portefeuille die zich moeilijk leende voor deling.

11 HEK  1948, p. 38. Vgl. ook: J.W.L. Brouwer, manuscript Oorlog en Marine t.b.v. Drees- 
Van Schaik, band C, p. 77-92.

12 HEK  1948-1949, p. 535.
13 Ibidem, p. 561.
14 HTK  1948-1949, p. 1167.
15 Ibidem, p. 1177.
16 HTK  1949-1950, p. 613 en 628.
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Niettemin toonde hij zich bereid de aanstelling van een staatssecretaris te 
overwegen zodra de reorganisatie van het departement haar beslag had ge
kregen.17

Drees kondigde eind januari 1950 in de ministerraad aan dat Stikker tot 
bijzonder ambassadeur van de OEES was aangesteld in afwachting van zijn 
benoeming tot voorzitter van deze organisatie in april 1950.18 Het lag in de 
bedoeling dat Stikker minister van Buitenlandse Zaken bleef, maar dat hij 
werd ontlast door de aanstelling van een staatssecretaris. Stikker deelde in 
de volgende ministerraadsvergadering mee dat hij voor deze post N.S. 
Blom (partijloos) wilde voordragen, die speciaal belast werd met het beleid 
rond Indonesië en de Verenigde Naties.19

Twee staatssecretarissen uit PvdA-kring

In een nota van januari 1950 aan de ministerraad vroeg Joekes aandacht 
voor de groeiende taakomvang van het departement van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. Evenals Schokking gold ook Joekes als een zwakke mi
nister die veel kritiek kreeg uit de Staten-Generaal, met name vanwege het 
uitblijven van wetgeving. Hij voelde zich slechts dan in staat de werk
zaamheden als minister zowel intern op het departement als extern af
doende te behandelen, wanneer er zowel een staatssecretaris voor Arbeid en 
Sociale Verzekering als voor Volksgezondheid werd benoemd. Voor de eer
ste functie had hij de secretaris-generaal A.A. van Rhijn (PvdA) op het oog. 
Van Rhijn was als voorzitter van de loon- en prijscommissie en van de 
commissies voor sociale verzekering en werkgelegenheid ingewerkt en 
derhalve bij uitstek geschikt voor deze functie.

Joekes achtte de PvdA'er P. Muntendam, directeur-generaal van de 
Volksgezondheid, zeer geschikt voor de vervulling van het staatssecretari
aat voor Volksgezondheid. De ambtelijke functies van beide ambtenaren 
zouden worden opengehouden.

In de ministerraad vroeg Van Schaik zich af of deze benoemingen tot 
staatssecretaris wel noodzakelijk waren voor de bevoegdheden die Joekes 
voor hen noodzakelijk achtte. Joekes repliceerde dat de grotere bevoegdhe
den niet alleen van belang waren voor het interne overleg, maar ook ten 
behoeve van het contact met het parlement. Schokking wees er nog op dat 
Joekes met deze benoemingen het beleid wel voor een groot deel uit han
den gaf. Niettemin ging de ministerraad akkoord met het voorstel van Joe
kes.20

Het parlement reageerde kritisch op deze benoemingen. Oud uitte in de 
Tweede Kamer twijfel aan de noodzaak ervan, terwijl Tilanus er een be
voorrechting in zag van een paar hoge ambtenaren.21 Ook in de beschou
wingen van Eerste-Kamerleden voerde kritiek de boventoon. Vixseboxse

17 Ibidem, p. 648-649.
18 ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, 30 jan. 1950.
19 Ibidem, 6 feb. 1950.
20 Ibidem, 30 jan. 1950.
21 HTK  1950-1951, p. 408 en 442.
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(CHU) betwijfelde of door deze benoemingen, die met name een bevorde
ring inhielden, de schaarse middelen wel voldoende zuinig werden be
heerd. Tjeenk W illink (PvdA) en Molenaar (VVD) kritiseerden, evenals 
Oud en Tilanus in de Tweede Kamer, het openhouden van de ambtelijke 
posities, terwijl Molenaar zijn gifpijlen specifiek richtte op Van Rhijn, die 
in zijn visie onvoldoende in staat was knopen door te hakken.22

Joekes voerde ter verdediging aan dat het departement van Sociale Zaken 
in feite een dubbel departement was. Daarnaast vond er een sterke uitbrei
ding van de taak van het departement plaats als gevolg van nationale en in
ternationale ontwikkelingen op gebied van arbeidswetgeving, sociale ze
kerheid en volksgezondheid 23

Ook in de pers overheersten de kritische geluiden. Trouw commentari
eerde dat Van Rhijn en Muntendam 'een nieuwe titel met het daarbij pas
send salaris krijgen', omdat ze in hun ambtelijke carrière de top hadden be
reik t.24 De Maasbode constateerde dat 'in partijpolitieke kringen met ja
loersheid was geconstateerd, dat van de drie nieuwe staatssecretarissen er 
twee uit de KVP komen'. Prompt benoemde Joekes twee staatssecretarissen 
uit PvdA-kring.25 Het Parool vroeg zich af waarom 'verschuivingen-zon- 
der-vervangingen als resultaat hebben, dat er nu meer kan worden verzet 
dan vroeger'.26 Het Algemeen Handelsblad hekelde het feit dat de staatsse
cretarissen als paddestoelen uit de grond rezen, met name om het politieke 
evenwicht te handhaven, hetgeen deze krant maar matig kon bekoren.27 
Romme benadrukte in de Volkskrant de politieke verantwoordelijkheid 
van de staatssecretaris, hetgeen in zijn opvatting tot gevolg had dat de 
staatssecretaris bij een conflict met het parlement moest overwegen dat hij 
'niet op hetzelfde terrein van bemoeiing herrijzen kan als ambtelijke se- 
cretaris-generaal of directeur-generaal'. Dat betekende dat de staatssecretaris 
in zijn politieke afweging van wat hij wel of niet voor zijn verantwoorde
lijkheid kon nemen, de kracht moest opbrengen deze consequentie buiten 
beschouwing te laten.28

De KVP weer aan bod

De PvdA-fractie merkte in het voorlopig verslag op de begroting van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 1949 op, dat vooral bij dit minis
terie een staatssecretariaat op zijn plaats was.29 Van Sleen meende dat door 
de veelheid aan onderwerpen waarmee dit ministerie zich bezighield een of 
meerdere groepen wel in de verdrukking moesten komen: 'Tot op heden

22 Vgl. voor deze benoemingen: P.G.T.W. van Griensven, 'Het sociale beleid van minister 
Joekes' in: Maas ed., Kabinet-Drees-Van Schaik, band A, Liberalisatie en sociale or
dening, p. 539-545.

23 HEK, 1949-1950, p. 589.
24 Trouw, 11 feb. 1950.
25 De Maasbode, 11 feb. 1950.
26 Het Parool, 14 feb. 1950.
27 Algemeen Handelsblad, 22 feb. 1950.
28 de Volkskrant, 21 feb. 1950.
29 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, nr. 6, VV, p. 1.
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zouden wij kunnen zeggen: eigenlijk hebben alle groepen daaronder te lij
den gehad.’30 De aandrang van de PvdA valt mede te verklaren uit het feit 
dat ze hoopte op een 'eigen' staatssecretaris. Een dergelijke staatssecretaris 
belast met kunsten en wetenschappen zou ervoor kunnen zorgen dat de ac
tieve cultuurpolitiek van Van der Leeuw weer een kans kreeg.31 Rutten, 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was voorshands van 
het nut en de noodzaak nog niet overtuigd. Het duurde dan ook nog tot 17 
februari 1950 voordat de KVP'er J.M.L.Th. Cals werd benoemd tot staatsse
cretaris. Cals kreeg de vorming buiten schoolverband, juridische zaken, 
pers, monumentzorg en later kunst in zijn portefeuille.

De Nieuwe Courant concludeerde dat de benoeming van Cals vooral in 
het politieke vlak lag, 'm.a.w. wenste de KVP na de geruchtmakende be
noemingen van twee staatssecretarissen aan Sociale Zaken, wier sympathie 
uitgaat naar de PvdA, ook weer eens aan bod te komen, omdat anders het zo 
befaamde politieke evenwicht tussen beide groepen verstoord dreigt te ra
ken? Het lijkt er veel op.’32

Evaluatie benoemingen

De instelling van een staatssecretariaat had zoals gezegd het doel zwaarbe
laste ministers te ontlasten en toch splitsing van departementen te voor
komen. Toetsing van dit criterium aan de politieke realiteit laat echter zien 
dat dit motief lang niet altijd doorslaggevend was, anders zou de eerste 
staatssecretaris ongetwijfeld op het departement van Financiën bij minister 
Lieftinck zijn benoemd. Lieftinck gold als een soort schaduw-premier die de 
financiële keerzijde van het beleid van zijn collega's bewaakte.33 Naast de 
intensieve begrotingsbesprekingen die hij met elke minister afzonderlijk tot 
in detail voerde, was Lieftinck intensief betrokken bij de meeste minister- 
raads- en onderraadsvergaderingen. Bovendien 'vulde' hij alleen al in de 
periode 1948-1949 102,5 kolom aan redevoeringen van elk zeven minuten 
in de Handelingen van het parlement, veruit het meest van alle ministers. 
Hij verscheen in de periode 1945-1952 liefst 375 maal in de Staten-Gene
raal.34

Geen wonder dat Drees voor de toewijzing van een staatssecretaris pu
bliekelijk het oog richtte op Lieftinck. Hoewel Drees erkende dat de toewij
zing van een staatssecretaris allereerst moest worden overgelaten aan de be
trokken minister, oefende hij eind 1949 in het parlement enige druk op

30 HTK  1948-1949, p. 645.
31 Vgl. voor deze benoeming: P.B. van der Heiden en P.G.T.W. van Griensven, 'Rutten 

verwekt een mammoetje' in: P.F. Maas ed., Parlementaire Geschiedenis van Neder
land na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951, band B, Anticom m u- 
nisme, rechtsherstel en sociale ordening (Nijmegen 1992) p. 241-245.

32 Nieuwe Courant, 20 febr. 1950.
33 P.F. Maas, 'Slotbeschouwing', in: Maas ed., Kabinet-Drees-Van Schaik, band A, Libe

ralisatie en sociale ordening , p. 806.
34 J.C.F.J. van Merriënboer, 'Stressen tot het kerstreces. De Tweede Kamer als werkplek 

in de periode-Drees-Van Schaik (1948-1951)', Politieke Opstellen 11-12 (1991-1992) 
p. 125.
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Lieftinck uit om een staatssecretaris te nemen, ’lk heb zelfs met grote na
druk bij een collega bepleit, dat hij zich iets meer zou sparen, dat hij zijn ar
beid iets zou beperken en een staatssecretaris naast zich zou stellen.'35 Drees 
herhaalde tijdens de algemene beschouwingen voor 1951 in de Tweede 
Kamer zijn  opvatting dat, als het aan hem lag, 'er spoedig een 
staatssecretaris van Financiën (zou) bijkomen, omdat ik ontlasting van 
mijn ambtgenoot van Financiën zeer bepaald wenselijk zou vinden (...)'.36

De toewijzing van staatssecretarissen was vooral persoonsgebonden en 
vond tijdens het kabinet-Drees-Van Schaik met name plaats bij politiek 
zwak functionerende ministers. Dat betrof Schokking en Joekes, die veel 
kritiek kregen in het parlement. Daarnaast gold als benoemingsargument 
het ontbreken van specifieke deskundigheid op een bepaald beleidsonder
deel. Van den Brink was bepaald een sterke minister, mede omdat hij het in 
de REA als enige KVP-vertegenwoordiger met succes opnam tegen de 
PvdA-overmacht. Toch werd op zijn departement een staatssecretaris be
noemd die de juridische problemen rond de publieksrechtelijke bedrijfsor
ganisatie moest behandelen, een terrein waarop Van den Brink weinig des
kundig was. Een jaar na zijn benoeming kreeg Van der Grinten ook nog het 
middenstandsbeleid in zijn portefeuille. Op dit beleidsterrein bleef Van den 
Brink in gebreke door het uitblijven van wetgeving. De staatssecretaris voor 
onderwijs kwam er op aandrang van de PvdA, die hoopte op een eigen 
staatssecretaris om zo de cultuurpolitiek van Van der Leeuw weer te active
ren. De benoeming van Blom als zaakwaarnemer op Buitenlandse Zaken 
vond plaats wegens het veelvuldig verblijf van minister Stikker in het bui
tenland.

Staatsrechtelijke vormgeving

Op 17 november 1949 diende het kabinet het wetsvoorstel in houdende 
'Nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van 
minister zonder portefeuille en van staatssecretaris'. Het was voorzien van 
een zeer summiere memorie van toelichting. Op 15 februari 1950, toen de 
eerste staatssecretarissen al waren benoemd, verscheen het voorlopig ver
slag met daarin opgenomen een aantal vragen die de staatsrechtelijke posi
tie van de staatssecretaris moesten verhelderen.37

Allereerst vroeg de Kamer zich af of de staatssecretaris gerechtigd was 
deel te nemen aan de ministerraad. Voor Lieftinck was het antwoord op 
deze vraag eenvoudig. In de ministerraad werd het algemene kabinetsbeleid 
besproken waarvoor de staatssecretaris niet verantwoordelijk was. Ook 
Drees nam het standpunt in dat het alleen van belang was hoe een staatsse
cretaris dacht over zijn eigen terrein en niet over het gehele beleid.38 Deze 
opvatting van de ministerraad was een bevestiging van het besluit dat werd

35 HEK  1949-1950, p. 367.
36 HTK 1950-1951, p. 475.
37 HTK  1949-1950, Bijl. 1472, nr. 4, W ,  p. 5.
38 ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, 30 mei 1950.
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genomen in de ministerraadsvergadering van 3 oktober 1949. In de memo
rie van antwoord scherpte Teulings, ter verduidelijking van de positie van 
de staatssecretaris, de staatsrechtelijke positie van de ministerraad verder 
aan. De ministerraad was een instituut dat berustte op de macht van de Ko- 
ning tot instelling van departementen en tot benoeming en ontslag van 
ministers. Het was niet mogelijk bij wet te regelen dat iemand die geen mi
nister was op gelijke voet kon functioneren met ministers in de minister
raad. De 'Koning - dus ook niet de ministerraad, of een ministerie bij wege 
van delegatie of hoe dan ook - kan daaromtrent (...) iets bepalen, en de 
grondwettelijke toekenning van de figuur van staatssecretaris kan niet ge
acht worden mede betrekking te hebben op het functioneren van de minis
terraad, tenzij de bewoordingen daartoe bepaaldelijk mochten dwingen.'39 
De staatssecretaris was grondwettelijk ondergeschikt aan de minister. Zijn 
optreden als minister gold dan ook extern ten opzichte van parlement en 
burgers voorzover het zijn eigen specifieke beleidsterrein betrof. Het werd 
regel dat de staatssecretaris slechts in de ministerraad aanwezig was, wan
neer het een onderwerp betrof waarbij de staatssecretaris betrokken was en 
de minister het nodig oordeelde. Stikker deed echter in februari 1950, na 
zijn benoeming tot politiek ambassadeur van de OEES en de aldus te ver
wachten veelvuldige afwezigheid, het voorstel om staatssecretaris Blom bij 
zijn afwezigheid wel toe te laten tot de ministerraad. Drees benadrukte dat 
de staatssecretaris in het algemeen niet de gehele vergadering van de minis
terraad bijwoonde, waarbij hij echter een uitzondering maakte voor Blom.40 
Het was sedertdien gebruikelijk dat Blom bij afwezigheid van Stikker als 
een soort zaakwaarnemer in de ministerraad optrad 41

In een verslag naar aanleiding van de memorie van antwoord werd al
gemeen aangedrongen op een concrete taakomschrijving voor de staatsse
cretaris, die moest worden gepubliceerd, zodat het de Kamer duidelijk werd 
tot wie ze zich moest richten.42 De regering erkende dat de bekendmaking 
van de taak nuttig was voor parlement en publiek. De regering kwam dan 
ook aan deze wens van het parlement tegemoet maar ze maakte het voor
behoud dat de eigen minister de staatssecretaris steeds andere opdrachten 
kon geven, zodat zijn taak kon worden uitgebreid of ingekrompen.43 De 
taak van de staatssecretaris zou niet in een Koninklijk Besluit, maar in de 
Nederlandse Staatscourant worden bekendgemaakt. Het was immers niet de 
Kroon maar de minister die een taakopdracht gaf aan de staatssecretaris.

De betrekkelijke waarde van een concrete taakopdracht die de Kamer in 
haar controlerende functie tegemoet kwam, bleek al snel toen staatssecreta
ris Cals een beschikking op het gebied van de Lager-onderwijswet onderte
kende, hoewel dit niet was opgenomen in zijn takenpakket. Dat was vol
gens Tilanus in strijd met de wet en met hetgeen de minister van Onder

39 HTK 1949-1950, Bijl. 1472, nr. 5, MvA, p. 7.
40 ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, 20 feb. 1950.
41 H.A. Groeneveld, De staatssecretaris in Nederland 1948-1988 (Deventer 1989) p. 57.
42 HTK  1949-1950, Bijl. 1472, nr. 8, Verslag, p. 11.
43 Ibidem, nr. 9, Nota naar aanleiding van het Verslag, p. 11; zie ook ARA, inv.nr. 

2.02.05, Notulen MR, 12 juni 1950.
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wijs, Kunsten en Wetenschappen als taak aan het parlement had meege
deeld. Teulings stelde zich echter op het standpunt dat geen enkele wette
lijke bepaling de Grondwet kon ontkrachten. Ln de Grondwet (art. 79) was de 
bepaling opgenomen dat 'een staatssecretaris in alle gevallen, waarin de 
minister het nodig oordeelt, in plaats van de minister optreedt met inacht
neming van diens aanwijzingen'. Hij gaf echter toe dat wanneer eenmaal 
een taakomschrijving was gegeven, men er zich zoveel mogelijk aan 
diende te houden. Hij ging ervan uit dat met een groeiende ervaring met 
het staatssecretariaat diens taakomschrijving meer met de werkelijkheid 
zou overeenkomen.44

Van der Goes van Naters benadrukte in zijn bijdrage aan het debat het 
standpunt van de PvdA, dat het staatssecretariaat vooral een politiek karak
ter bezat. Om die reden zou de staatssecretaris meteen bij de formatie moe
ten worden benoemd, uiteraard in overleg met de betreffende ministers, 
waarbij tevens hun speciale taak werd gepubliceerd.45 Hoewel Drees een 
tussentijdse benoeming niet uitsloot meende hij eveneens dat de staatsse
cretarissen bij de formatie moesten worden benoemd 46

Contraseign

Nadat de eerste staatssecretaris, Van der Grinten, in december 1948 was be
noemd, deed zich al snel de vraag voor in hoeverre staatssecretarissen be
voegd waren om zelf te contrasigneren. Aanleiding daartoe vormden de be
zwaren die de Raad van State in een advies aan de Koningin had geuit te
gen Van der Grintens contraseign onder een wetsvoorstel betreffende regels 
inzake benoeming en ontslag van leden van de Sociaal Economische Raad 
en hun plaatsvervangers. Dit was geplaatst voordat het wetsontwerp inzake 
de positie van de staatssecretarissen door het parlement was aanvaard 47 De 
Raad van State voegde hieraan toe dat het in de Tweede Kamer niet goed 
zou overkomen indien een staatssecretaris alleen zou ondertekenen en 
daarmee vooruitliep op de beslissing van het parlement. De ministerraad 
besloot vervolgens aan de bezwaren van de Raad van State tegemoet te ko-

44 HTK  1949-1950, p. 2016.
45 Ibidem, p. 2013.
46 Ibidem, p. 2017. De eerste staatssecretaris die bij de formatie werd benoemd was 

G.M.J. Veldkamp (KVP). Hij werd staatssecretaris voor de middenstand bij minister J. 
Zijlstra (ARP). De KVP kreeg hiermee enige genoegdoening voor het feit dat dit de
partement niet meer in haar handen was. Opmerkelijk is dat Drees, in tegenstelling 
tot zijn eerdere uitlating, bij de algemene beraadslagingen over de rijksbegroting 1953, 
toen tevens de kabinetsformatie van het kabinet-Drees-III werd besproken, de opvat
ting vertolkte 'dat het de voorkeur verdient de benoeming van Staatssecretarissen niet 
te maken tot een onderdeel van de kabinetsformatie'. Vgl.: HTK  1952-1953, p. 116 en 
G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiques, b e 
werkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx (Den Haag 1993) p. 18. Dit werd 
overigens niet de praktijk.

47 Groeneveld, De staatssecretaris in Nederland, p. 50 en 51.
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men door af te spreken, dat een staatssecretaris voorlopig niet meer zonder 
zijn minister zou contrasigneren.48

In een nota voor de ministerraad inzake het contraseign van staatssecre
tarissen werd de opvatting verdedigd dat de grondwetgever de staatssecreta
ris de bevoegdheid tot contrasigneren wilde geven en dat het contraseign ge
lijkwaardig was aan dat van de minister. Sterker nog: de grondwetgever liet 
de staatssecretaris de bevoegdheid tot het alleen contrasigneren. In de hand
tekening van de staatssecretaris kon men dan lezen dat deze het recht had 
gekregen naar buiten op te treden in plaats van de minister. Ook het feit dat 
Van der Grinten al eerder een wetsontwerp had ondertekend versterkte de 
positie van de staatssecretarissen 49 De Raad van State maakte er alleen be
zwaar tegen dat de staatssecretaris zonder nadere wettelijke regeling contra
signeerde nu deze wettelijke regeling bij het parlement aanhangig was.50 De 
ministerraad discussieerde op 12 april opnieuw over het contraseign maar 
kwam niet tot een eensluidende conclusie, waarmee het besluit van de 
ministerraad van 20 maart werd gehandhaafd.51

In de ministerraadsvergadering van 21 augustus stelde minister Rutten 
de vraag of de begrotingswetten ook door de staatssecretaris moesten wor
den ondertekend. Hierover ontspon zich een discussie waarin Joekes het 
standpunt verdedigde dat de staatssecretarissen de begroting wel moesten 
ondertekenen, omdat daarmee tot uitdrukking werd gebracht dat ze mede 
de verantwoordelijkheid droegen. Anders bleef de figuur van de staatssecre
taris teveel in de schaduw. Met name Van Schaik en Drees benadrukten dat 
de staatssecretaris begrotingswetten juist niet mee moest ondertekenen om
dat het hier algemeen beleid betrof waarvoor de staatssecretaris slechts zeer 
ten dele verantwoordelijkheid droeg. De Raad steunde deze laatste opvat
ting en besloot vervolgens dat de staatssecretarissen niet mee zouden onder
tekenen.52

De positie van de staatssecretaris

In het voorlopig verslag van de Eerste Kamer werd nog een aantal staats
rechtelijke kwesties met betrekking tot de positie van de staatssecretaris aan 
de orde gesteld. Allereerst werd om een verduidelijking gevraagd omtrent 
de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris jegens de Staten- 
Generaal. De grondwettelijke figuur rond de staatssecretaris bevatte in de 
ogen van de Eerste-Kamerleden een innerlijke tegenstrijdigheid. Nu de 
staatssecretaris politiek onder en niet naast zijn minister werd geplaatst, 
deed zich de vraag voor hoe de staatssecretaris zelfstandig aan het parle
ment verantwoording kon afleggen. Het was duister in hoeverre parlemen

48 ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, 20 maart 1950.
49 Het wetsontwerp op de Kamers van Koophandel en Fabrieken, vgl. Clerx, 'Economi

sche expansie door liberalisatie', p. 484-485.
50 CPG, archief Drees, Brief minister van Binnenlandse Zaken betreffende de staatsse

cretarissen.
51 ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, 20 april 1950.
52 Ibidem, 21 aug. en 28 aug. 1950.
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taire kritiek alleen de staatssecretaris en niet tegelijkertijd de minister kon 
treffen. Als de kritiek gericht was op de staatssecretaris voorzover die con
form de Grondwet als minister optrad, dan was in hun ogen de minister 
zelf verantwoordelijk. Trad de staatssecretaris niet op overeenkomstig de 
Grondwet, dan was de minister mede verantwoordelijk omdat hij de staats
secretaris niet in de hand hield. Hij zou hem dan zelf bij de Kroon moeten 
voordragen voor ontslag.53 Ook werd gevraagd of het optreden van een 
staatssecretaris in plaats van de minister niet een beperking inhield van de 
bevoegdheden van de minister. Als die beperking niet expliciet was vastge
legd, waren er voor een bepaald beleidsonderdeel twee ministers aan een 
departement verbonden, met alle bezwaren van dien.

Teulings gaf in zijn reactie aan dat bij de staatsrechtelijke positie van de 
staatssecretaris een scherp onderscheid moest worden gemaakt tussen de in
terne en externe positie van de staatssecretaris. In het kader van de taakver
lichting van de minister trad de staatssecretaris bij de vervulling van zijn 
functie extern op als minister, waarbij hij diens ministeriële bevoegdheden 
bezat. Dat impliceerde niet een beperking van de bevoegdheden van de mi
nister, omdat deze steeds zijn volledige bevoegdheden behield. Het bete
kende wel dat voor wat betreft de taken van de staatssecretaris, de minister 
en de staatssecretaris dezelfde bevoegdheden bezaten. Met dien verstande 
dat de staatssecretaris niet mocht handelen in strijd met de aanwijzingen 
van de minister. Extern kon de staatssecretaris maximaal de bevoegdheid 
van de minister bezitten, intern werd de bevoegdheid van de staatssecretaris 
door de minister bepaald.

De parlementaire kritiek kon alleen de staatssecretaris treffen anders zou 
het staatssecretariaat niet aan zijn doel beantwoorden, namelijk verlichting 
van de taak en de verantwoordelijkheid van de minister. De staatssecretaris 
was over zijn beheer volledig verantwoording schuldig aan het parlement, 
zonder dat hij zich kon verschuilen achter aanwijzingen van de minister. 
Kritiek van het parlement kon zo alleen de staatssecretaris treffen, waarbij 
hij de politieke consequenties moest aanvaarden. De Staten-Generaal ble
ven overigens bevoegd de minister te betrekken in een zaak die door de 
staatssecretaris werd behandeld en hem met politieke sancties te treffen.54

Conclusie

Het politieke antwoord op de expansie van de overheidsbemoeiing werd 
aanvankelijk gezocht in splitsing van departementen, met als gevolg dat 
het aantal ministers toenam. Dit stelde steeds grotere problemen aan een 
coherente en efficiënte besluitvorming in de ministerraad. De oplossing die 
hiervoor werd gevonden bestond uit het afsplitsen van deeltaken van een 
minister, die dan moesten worden beheerd door een 'onder-minister'. 
Reeds voor de oorlog werd gewerkt aan een staatsrechtelijke regeling van

53 HEK  1949-1950, Bijl. 1472, Nader voorzieningen in verband met de invoering van de 
ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris, W ,  p. 5.

54 Ibidem, MvA, p. 7-8.
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het staatssecretariaat, die haar bekroning vond in de grondwetswijziging 
van 1948. In het parlement bestond alleen kritiek bij de CHU en de CPN op 
de invoering van het staatssecretariaat.

De taak die bij een ministerieel besluit wordt vastgelegd, omvat soms het 
dagelijks beleid op het departement, maar kan ook alle bevoegdheden om
vatten op een bepaald beleidsterrein, of bestaan uit de vervanging van de 
minister ten aanzien van bepaalde onderwerpen.55 De speelruimte van een 
staatssecretaris hangt af van de betreffende minister.56

Het wetsontwerp 'nadere voorzieningen in verband met de invoering 
van de ambten van minister zonder portefeuille en van de staatssecretaris' 
droeg voornamelijk een administratiefrechtelijk karakter. Zo was het zon
der aanvullende regeling onduidelijk of de staatssecretaris die in plaats van 
de minister optrad, diens bevoegdheid had wanneer in een wet of in een al
gemene maatregel van bestuur van ministers werd gesproken. Bovendien 
waren wettelijke bepalingen die regelingen voor ministers bevatten, niet 
van overeenkomstige toepassing op de staatssecretarissen.

Vöör de indiening van het wetsontwerp was Van der Grinten al be
noemd tot staatssecretaris terwijl anderen werden benoemd tijdens de be
handeling ervan. De behandeling van dit wetsontwerp stond dan ook mede 
in het teken van de constitutionele verwikkelingen rond het staatssecretari
aat. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp kreeg het parlement ge
daan dat de minister bij wie een staatssecretaris werd benoemd, diens taak 
in de Staatscourant bekend maakte.

De benoemingen van de eerste staatssecretarissen tijdens het kabinet- 
Drees-Van Schaik waren niet zozeer een gevolg van de taakomvang van de 
betreffende minister maar veeleer persoonsgebonden. Een gebrekkige taak
vervulling als gevolg van politiek zwak functioneren van een minister, het 
ontbreken van specifieke deskundigheid, of gewoonweg noodgedwongen 
veelvuldige afwezigheid, vormden de hoofdmotieven. Opvallend is ook 
dat vervolgens een institutionalisering van het staatssecretariaat bij het be
treffende departement plaatsvond, maar dat de inhoud van de portefeuille 
nogal eens veranderde.

Uit het feit dat de staatssecretarissen redelijk evenwichtig over de partijen 
werden verdeeld kan geconcludeerd worden, dat het staatssecretariaat in de 
partijpolitieke verhoudingen een belangrijke rol vervulde. Deze ontwikke
ling werd door Drees uiteindelijk ook bevestigd met zijn stelling dat de ver
deling van de staatssecretariaten het beste al bij de formatie kon worden ge
regeld.

55 W.A. van den Berg, De staatssecretaris (Alphen a /d  Rijn 1961) p. 128-134.
56 C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht (11e druk; Zwolle 1983) 

p. 334.



ALLEMAAL EEN STAPJE TERUG. OVER DE BESLUITVORMING ROND 
DE BESTEDINGSBEPERKING VAN 1951

P.G.T.W. van Griensven

Inleiding

'Wij staan, hoe donker het soms ook om ons heen moge zijn, niet voor een 
toekomst zonder licht.' Drees probeerde in de regeringsverklaring van zijn 
tweede kabinet dat op 17 maart 1951 aantrad de juiste toon te vinden, die 
niet alleen uitdrukking moest geven aan de bezorgdheid van het kabinet 
over de bestaande economische crisis maar ook aan het optimisme dat door 
een gezamenlijke inspanning de moeilijkheden overwonnen konden wor
den. De regeringsverklaring stond voornamelijk in het teken van de in juni 
1950 uitgebroken Koreacrisis en haar gevolgen. Drees zei het als volgt: 'De 
verhoudingen in de wereld en de omstandigheden, waarin Nederland ver
keert, hebben (...) in het afgelopen jaar en in het bijzonder nog in de laatste 
maanden een zo diepgaande wijziging ondergaan, dat de aandacht van de 
Regering, Volksvertegenwoordiging en volk moet worden geconcentreerd 
op een aantal hoofdpunten, die de levensbelangen van ons volk raken en 
ten aanzien waarvan de koers opnieuw moet worden bepaald. De Regering 
denkt daarbij: aan de vergroting van de Nederlandse bijdrage in de samen
werking der vrije volkeren ter verzekering der collectieve veiligheid; aan 
het daardoor moeilijker geworden, maar even noodzakelijk blijvend slui
tend maken van het Staatsbudget; aan het dekken van het tekort op de Ne
derlandse betalingsbalans, dus het scheppen van evenwicht tussen hetgeen 
wij aan het buitenland moeten betalen en uit het buitenland ontvangen. De 
drie problemen zijn innig met elkaar verweven en alle sterk beïnvloed 
door de gevolgen van de aanval op Zuid-Korea.'1

De boodschap van het kabinet was niet mis te verstaan: de economische 
crisis eiste van iedereen een stapje terug. 'Er staan echter ook grote waarden 
op het spel en gezamenlijke inspanning en redelijke verdeling van de las
ten kan voorkomen, dat te  veel wordt gevraagd.'2
Het kabinet-Drees-Van Schaik had al in december 1950 een speciale amb
telijke commissie in het leven geroepen met de opdracht om op zo kort 
mogelijke termijn oplossingen aan te dragen voor de betalingsbalanspro- 
blemen die zich ten gevolge van de Koreacrisis manifesteerden. De Centrale

1 HTK  1950-1951, p. 1238.
2 Ibidem, p. 1240.

81



Allemaal een stapje terug

Economische Commissie (CEC), zoals de commissie van deskundigen werd 
gedoopt, schreef een lijvig rapport dat zij op 22 januari 1951, twee dagen 
voor de val van het kabinet-Drees-Van Schaik, aan de Raad voor Economi
sche Aangelegenheden (REA) presenteerde. Het rapport fungeerde uiteinde
lijk als een blauwdruk voor de reeks van maatregelen die het kabinet-Drees
II nam, die bekend staat als de bestedingsbeperking van 1951. Deze ingrij
pende maatregelen en met name de rol die de CEC daarbij speelde staan cen
traal in dit opstel.

’Een tekort van onrustbarende proporties'3

De Nederlandse economie zat in 1949 aardig in de lift. De produktie steeg 
gestaag, het tekort op de betalingsbalans daalde tot een naoorlogs minimum 
van ƒ239 miljoen en ook de overheidsfinanciën vertoonden een gunstig 
beeld. Deze gunstige ontwikkeling zette zich in 1950 niet door. De produk- 
tiestijging hield aan, maar de betalingsbalans kreeg harde klappen te verdu
ren. De voornaamste oorzaak hiervan was de in juni 1950 uitgebroken Ko- 
rea-crisis. Deze leidde tot een sterke toeneming van de vraag naar goederen 
op de wereldmarkt, waardoor met name in de grondstoffensector een prijs
stijging optrad. Voor een grondstoffenarm land als Nederland pakte dit zeer 
nadelig uit, te meer daar de prijs van het voornamelijk uit eindprodukten 
bestaande uitvoerpakket minder sterk steeg. Daarnaast had de devaluatie 
van de gulden in september 1949 nog haar negatieve doorwerking op de be
talingsbalans. Tenslotte leidde de verdergaande liberalisatie van het Euro
pese handelsverkeer tot vergrote importen om de handelsvoorraden uit te 
breiden. Het tekort op de lopende rekening over 1950 beliep door al deze fac
toren circa ƒ1,1 miljard op kasbasis, ongeveer een zesde van het totale be
drag dat Nederland aan goederen importeerde.4

De vooruitzichten voor 1951 waren door de aanhoudende strijd in Korea 
niet rooskleuriger. Daar kwam nog bij dat de dollarhulp van de Amerika
nen in het kader van het Europese Herstel Programma (EHP), overeenkom
stig de afspraken bij het begin van de hulpverlening, minder zou worden, 
terwijl de deviezenvoorraad volstrekt ontoereikend was om fluctuaties van 
enige betekenis op te vangen. Redenen te over derhalve voor het kabinet- 
Drees-Van Schaik om het vraagstuk van de betalingsbalans te onderwerpen 
aan een uitvoerige beschouwing. In de vergadering van de REA van 5 de
cember 1950 konden Lieftinck en Van den Brink geen overeenstemming be-

3 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), Archief DGEM 1948-1954, Dossier 1131, 
Centrale Economische Commissie, inv. nr. 242, Advies inzake het in evenwicht bren
gen van de betalingsbalans van de Centrale Economische Commissie, p. 83. Voortaan: 
CEC-rapport.

4 Desondanks nam de deviezenvoorraad in 1950 enigzins toe omdat het bedrag dat aan 
Marshall-hulp, trekkingsrechten en 'initial aid' werd ontvangen het tekort op de lo
pende rekening overtrof. Dit bedrag bestond echter voor een deel uit nog niet ontvan
gen, maar wel al toegezegde hulp uit het voorgaande jaar. (Centraal Economisch Plan 
1951 ('s-Gravenhage 1951) p. 9-18)
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reiken over de vraag of distributie en deliberalisatie geëigende middelen 
waren om het betalingsbalansprobleem op te lossen.5 De raad besloot op 
voorstel van Van den Brink een centrale ambtelijke commissie in te stellen 
met de opdracht om op zo kort mogelijke termijn nader te rapporteren over 
de zich voordoende betalingsbalansproblemen en hiervoor oplossingen aan 
te dragen. Hiermee bereikte Van den Brink, de enige KVP-er in de REA te
genover een overmacht aan sociaal-democraten, dat de kwestie gedepoliti
seerd werd. Het besluit werd in de vergadering van 13 december bevestigd 
en tevens werd besloten dat de Centrale Economische Commissie de be
voegdheid had haar organisatie en werkzaamheden zelf te regelen. De CEC 
werd, zoals haar voorzitter D.P. Spierenburg, waarnemend regeringscom
missaris voor het EHP het noemde, de 'ambtelijke REA'. Zij kon de REA 
desgevraagd of eigener beweging van advies dienen betreffende het alge
meen economisch en financieel regeringsbeleid. Daarnaast kreeg zij tot taak 
de bestaande interdepartementale adviescommissies te centraliseren en de 
werkzaamheden van de overblijvende commissies te coördineren.6

Zenuwachtige ministers

De CEC ging energiek en voortvarend te werk. Op 15 december lag er al een 
conceptplan van de hand van de directeur van het Centraal Planbureau, J. 
Tinbergen, op tafel. Verschillende versies, bijgesteld op basis van de nieuw
ste gegevens, volgden. De CEC mocht zich al tijdens de voorbereiding van 
haar advies verheugen in de warme belangstelling van enkele betrokken 
ministers. E.H. van der Beugel, directeur van het bureau voor het EHP, 
schreef in zijn brief van 10 januari 1951 aan Spierenburg dat 'uit alle berich
ten blijkt, dat de Ministers onder elkaar in toenemende mate zenuwachtig 
worden over het door ons uit te brengen advies'. Drees had hem gebeld 
'met grote ongerustheid in de stem'. Hij had vernomen dat de CEC wilde 
voorstellen de subsidies af te schaffen zonder de hierdoor optredende stij
ging van de kosten van levensonderhoud te compenseren. Hij bleek hier
over 'zeer ongerust te zijn'. Drees was ook niet te spreken over het voorstel 
van de CEC dat ƒ400 miljoen extra moest worden besteed aan militaire uit
gaven. 'Dit cijfer was zowel voor hem als voor Lieftinck volstrekt inaccep
tabel. In ieder geval mocht dit cijfer niet met generaal Eisenhower worden

5 J.M .M .J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer 
(1945-1958) (Groningen 1986) p. 77-78.

6 De CEC bestond naast de regeringscommissaris voor het Europees Herstelprogramma 
(voorzitter), de thesaurier-generaal en de directeur-generaal van de Buitenlandse 
Economische Betrekkingen (vice-voorzitters) en de secretaris van de REA (secretaris) 
uit vertegenwoordigers van de in de REA vertegenwoordigde departementen. De CEC 
kon zo nodig adviseurs aantrekken. (Zie Archief ministerie van Algemene Zaken, 
Nota van de Wnd.-Regeringscommissaris aan de leden van de REA van 11 december 
1950 en de beschikking van de minister-president dd. 10 januari 1951 tot instelling van 
de CEC)
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besproken.’7 Men was zich overigens wel bewust van de gevoeligheden van 
bepaalde ministers op dit punt. Zo had Van der Beugel een brief ontvangen 
van W.M. Brown, economisch adviseur van de Amerikaanse Economic 
Cooperation A dm inistration, met suggesties over m aatregelen ter 
bestrijding van de economische crisis. Brown schreef ondermeer dat 'a ma
jor premise underlying the comments below is the assumption of an early 
substantial increase (say 50% to 100%) in the quantity of resources devoted 
to military defence'. Brown schreef deze brief naar aanleiding van Van der 
Beugels vertrouwelijke mededeling dat in Nederland een speciale advies
commissie in het leven was geroepen en omdat hem was gevraagd om sug
gesties ter zake te doen. Van der Beugel zond deze brief vervolgens door aan 
onder andere Tinbergen met het verzoek dit 'als een strikt vertrouwelijke 
aangelegenheid' te behandelen. 'Het zou onze opdrachtgevers namelijk 
zeer onwelgevallig zijn, wanneer zelfs een schijn van buitenlandse inter
ventie bij een dergelijk advies zou worden gewekt,'8

Het bleef overigens niet bij telefonades van een ongeruste Drees. Uit een 
memorandum van de secretaris-generaal van Algemene Zaken, C.L.W. 
Fock, aan Drees weten we dat door het ministerie van Financiën pogingen 
werden ondernomen om de besluitvorming binnen de CEC te beïnvloeden. 
Volgens Fock was 'de Commissie tot de voorlaatste vergadering eenstem
mig (...) omtrent de berekeningen van (de) te nemen maatregelen (maar) is, 
door de interventie, die naar ik reden heb aan te nemen door de Minister 
van Financiën is geïnstigeerd, in deze eenstemmigheid een breuk gekomen. 
(...) De overgrote meerderheid van de Commissie heeft vast willen houden 
aan het oorspronkelijk door een ieder geaccepteerde uitgangspunt van wèl 
een loonronde èn een subsidieafschaffing tot ƒ300 miljoen.'9 Wat de inter
ventie van Lieftinck nu precies inhield is niet duidelijk. Wel kunnen we 
constateren dat de (twee) alternatieve voorstellen zoals die in het uiteinde
lijke advies zijn opgenomen pas in de voorlaatste vergadering zijn gefor
muleerd en blijkbaar als gevolg van de actie van Financiën. Op het hoe en 
waarom van deze voorstellen kom ik in het vervolg nog terug. Fock maakt 
ook melding van een tweede 'interventie' door Financiën en wel in de laat
ste vergadering van de CEC. 'Nadat door de interventie (...) getracht was het 
totaal "te stoppen gat" (dekking betalingsbalanstekort en extra militaire uit
gaven, PvG) te verkleinen, kwam men (...) van de zijde van Financiën met 
de mededeling dat behalve de in de prognose verwerkte inhaling van belas-

7 BZ, Archief DGEM, Dossier 1131, inv.nr. 242, Brief Van der Beugel aan A. Philipse, 24 
jan. 1951.

8 Ibidem, Brief W.M. Brown aan Van der Beugel, 29 dec. 1950 en brief Van der Beugel 
aan Tinbergen, 4 jan. 1951.

9 CPG, Archief Drees, map 22, Memorandum C.L.W. Fock aan Drees dd. 23 januari 1951. 
De loonronde waarover hier wordt gesproken was niet bedoeld ter compensatie van de 
afschaffing van de subsidies en de stijging van de kosten van levensonderhoud die 
hieruit voortvloeide. Hier is sprake van een 'initiële' loonronde van 5% die de meer
derheid van de CEC voorstelde om de sinds de laatste loonronde van september 1950 
gestegen kosten van levensonderhoud ad 2,5% en de nog te verwachten prijsstijgingen 
in de komende maanden (eveneens 2,5%) te compenseren. Zie ook de volgende para
graaf.
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tingen in 1951 ad ƒ200 min., nog ƒ440 min. extra inhaling van belastingen 
zou kunnen worden geëffectueerd als onderdeel van een inhaling over drie 
jaren van ƒ1200 min.’10 De tweede 'move' van Financiën was volgens Fock 
'kennelijk geschied met de bedoeling om, toen het mislukt was om het "te 
stoppen gat" te verkleinen, de te nemen maatregelen op dèze wijze te 
verzachten.' Maar, zo vervolgt Fock, 'ook dit heeft de Commissie in zijn 
overgrote meerderheid en tenslotte ook de vertegenwoordigers van Finan
ciën niet kunnen accepteren in verband met de inmiddels gebleken nood
zakelijkheid van de verdere verhoging van de defensieuitgaven ten ge
volge waarvan het totale beeld van de voorgestelde maatregelen in wezen 
weinig verandering onderging'. Fock kon de manier van optreden van Fi
nanciën overigens maar 'matig bewonderen'. Hij meende dat 'het aanzien
lijk hogere bedrag van achterstallige belastinginning een feit is, dat ten on
rechte van het begin af aan aan de Commissie is onthouden, en tot op ze
kere hoogte ook aan de Regering. Het is begrijpelijk, dat een minister van 
Financiën een zekere marge houdt, doch de grootte van de (...) genoemde 
bedragen is zodanig, dat naar mijn mening hier niet meer van een "zekere 
marge" kan worden gesproken.'11 Overigens zal Drees hier waarschijnlijk 
niet erg van onder de indruk zijn geraakt. Lieftincks financiële politiek 
kenmerkte zich door uiterst voorzichtige ramingen van de belastingop
brengsten, hetgeen dikwijls resulteerde in enorme belastingmeevallers.12

Het CEC-rapport

De commissie zond haar rapport op 22 januari naar de REA. De CEC voor
zag voor 1951, als ook voor de verdere toekomst, aanzienlijke betalingsba- 
lanstekorten indien niet een aantal belangrijke en principiële wijzigingen 
in het bestaande beleid zouden worden aangebracht. Het tekort op de lo
pende rekening voor 1951 werd geschat op ƒ800 miljoen. Rekening hou
dend met aflossingsverplichtingen en ander kapitaalverkeer, alsmede met 
de eventueel te verwachten buitenlandse hulp, resulteerde een ongedekt 
tekort van ƒ600 miljoen. Deze raming was gebaseerd op de veronderstelling 
van een ongewijzigd regeringsbeleid met daarin verdisconteerd een loons
verhoging van 5% voor 1951.13

10 Ibidem .
11 Ibidem
12 J.M.M.J. Clerx, 'Lieftincks financiële politiek' in: P.F. Maas ed., Parlementaire ge

schiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik, band A, 
Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991) p. 340-342.

13 In de loon- en prijspolitiek van de regering gold de stijging van de kosten van levenson
derhoud als richtsnoer voor de aanpassing van de lonen Een stijging van de kosten van 
levensonderhoud werd achteraf gecompenseerd door loonrondes. Zie P.G.T.W. van 
Griensven, 'Het sociale beleid van minister Joekes’ in: Maas ed., Kabinet-Drees-Van 
Schaik, band A, Liberalisatie en sociale ordening, p. 545 e.v.
Verdere veronderstellingen waren: stijging van de arbeidsproduktiviteit van 5%; toe
name beroepsbevolking 1%; stijging produktie 6%; handhaving consumptie op het ni
veau van 1950; lichte stijging van de industriële investeringen overeenkomstig de
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De oplossing van het betalingsbalansprobleem lag volgens de commissie 
niet in een terugkeer naar nieuwe fysieke controles (interne ratsoenering en 
contigentering van de import). Dit had niet alleen praktische en psychologi
sche bezwaren, maar men vreesde ook politieke en materiële internationale 
repercussies op dergelijke maatregelen. Zij zouden een obstakel vormen 
voor de totstandkoming van een economische unie met België en Luxem
burg en zouden uiteindelijk moeten leiden tot uittreding uit de OEES, en 
dat terwijl Nederland zich de afgelopen jaren juist had opgeworpen als 
'kampioen voor de liberalisatie en integratie'.14 Ook bij de Amerikanen 
zou Nederland veel van zijn goodwill verspelen hetgeen de hulpverlening 
in gevaar kon brengen. Kwantitatieve restricties waren niet onder alle om
standigheden geheel uitgesloten. Aan restricties op de dollarimporten viel 
vanwege het chronisch dollartekort niet te ontkomen. Ook als in de belang
rijkste produktiesectoren schaarste aan bepaalde grondstoffen zou optreden 
moesten kwantitatieve restricties worden toegepast.

De commissie zocht de oplossing hoofdzakelijk in 'de monetaire beheer
sing van de nationale uitgaven'.15 Door middel van financiële maatregelen 
dienden de bestedingen, consumptie en investeringen bij overheid en 
particuliere sector te worden beperkt. Om het tekort van ƒ600 miljoen te 
dekken, was, zo becijferde de commissie, een daling van de binnenlandse 
koopkracht met ƒ900 miljoen noodzakelijk.16 Hiermee was het verhaal 
echter nog niet rond. Een additioneel bedrag aan uitgavenvermindering 
was volgens de commissie nodig in verband met de vereiste extra militaire 
uitgaven. Het in de oorspronkelijke begroting voor 1951 geraamde bedrag 
van ƒ860 miljoen voor de militaire uitgaven was weliswaar al verhoogd tot 
circa ƒ1 miljard, maar de commissie meende dat een extra verhoging van 
het defensiebudget met ƒ500 miljoen een meer realistisch beeld gaf. In eer
dere versies van het advies was er nog sprake van ƒ300 miljoen voor extra 
militaire uitgaven, terwijl we van Drees en Lieftinck weten dat ze ƒ400 mil
joen al 'inacceptabel' vonden. Volgens de commissie was de genoemde ex
tra inspanning van Nederlandse zijde gepast gezien de nog 'steeds toene-

Tweede Industrialisatienota; beperking bouwvolume; voorraadtoename van ƒ700 mil
joen; stijging overheidsuitgaven met ƒ400 miljoen (totale militaire uitgaven van ƒ1050 
miljoen); netto buitenlandse hulp $165 miljoen; gelijkblijvend volume van de goeder- 
eninvoer; stijging volume goederenuitvoer met 21%; stijging prijzen invoer 20%, terwijl 
bij de exportprijzen eenzelfde beweging, 'doch in verminderde mate' zich zal voor
doen.

14 CEC-rapport, p. 18. Zie ook Clerx, Liberalisatie handels- en betalingsverkeer, p. 77- 
80.

15 CEC-rapport, p. 21.
16 In beginsel kon het tekort van ƒ600 miljoen worden gedekt ofwel door de export met 

ƒ600 miljoen te vermeerderen, ofwel door vermindering van de import met ƒ600 miljoen. 
In beide gevallen was echter een vermindering van de binnenlandse uitgaven noodza
kelijk die meer dan evenredig was aan het bedrag aan exportvermeerdering respectie
velijk imortvermindering. Zo moest bijvoorbeeld bij een exportverhoging rekening 
worden gehouden met het feit dat een grotere exporthoeveelheid slechts tegen rela
tief lagere prijzen zou kunnen worden afgezet, zodat op de bestaande export een verlies 
moest worden genomen.
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mende internationale spanning’ en in lijn met de 'vergelijkbare offers bij 
de partners in de North Atlantic Treaty en in het bijzonder in de Verenigde 
Staten (...)'. De commissie vreesde bovendien dat zonder een dergelijke ex
tra budgettaire inspanning ook de Amerikaanse hulp bij extra militaire in
spanning, voor 1951 geschat op $10 miljoen, zou komen te vervallen. Daar
naast 'zou (...) ook de civiele hulp onzeker worden. De uitspraken van de 
bevoegde Amerikaanse autoriteiten laten geen onzekerheid meer bestaan 
over de volledige binding welke gaat bestaan tussen iedere vorm van hulp
verlening aan het buitenland en de militaire inspanning van de te helpen 
partners.'17 Met de additionele militaire uitgaven kwam de bezuiniging op 
de nationale uitgaven op ƒ1400 miljoen, zo'n 7 a 8% van het nationale in
kom en.18

Het dekkingsplan

De vraag hoe de bestedingsbeperking gestalte moest krijgen leidde, zoals we 
inmiddels weten, in de laatste vergaderingen tot verdeeldheid binnen de 
CEC. Twee commissieleden, de vertegenwoordiger van het ministerie van 
Sociale Zaken en een van het departement van Financiën19, dienden alter
natieve voorstellen in. In het overzicht van de voorgestelde maatregelen 
(zie volgende pagina) staat I voor het meerderheidsvoorstel en II en III voor 
de alternatieve scenario's.

In plan twee is een kleiner dekkingsbedrag opgenomen. Scenario II kon 
hiermee echter volstaan omdat het in tegenstelling tot de plannen I en III, 
niet uitging van een initiële loonronde van 5% in 1951, hetgeen op zichzelf 
al een consumptiebeperking inhield en daarmee beperking van de import 
en vermeerdering van de export.

17 CEC-rapport, p. 27. In een memorandum van de Amerikaanse ambassade van 19 ja
nuari 1951 werd ronduit gesteld dat Nederland, om zijn verplichtingen in de NAVO na 
te komen, ruim ƒ1,5 miljard per jaar diende uit te geven. (Zie J.W.L. Brouwer en C.M. 
Megens, 'Het debat in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de 
NAVO, 1949-1951', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Ne
derlanden 107 (1992) p. 499)

18 Het tekort op de lopende rekening mocht niet worden gedekt door een beroep op de be
staande montaire reserves (ƒ1500 miljoen), noch door aanwending van de ongebruikte 
marge van het EPU-krediet ($120 miljoen, excl. goudbetalingen). Deze waren nodig om 
de gevolgen voor de betalingsbalans op te vangen van eventuele ontsparing bij publiek 
of bedrijfsleven en van achterblijven van dekking als gevolg van time-lag bij belas
tingmaatregelen.

19 Welke ambtenaren de alternatieven opstelden wordt in het rapport niet gemeld, maar 
bleek uit een brief d.d. 24 jan. 1951 van Van der Beugel aan A. Philipse, hoofd econo
mische afdeling van de Nederlandse ambassade te Washington. (BZ, Archief DGEM, 
Dossier 1131, inv.nr. 242)
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Dekkingsplan I II III

1. Verm indering van overheidsuitgaven
a. reële bezuiniging Rijksuitgaven 150 150 150
b. verlaging bouwprogramma 50 50 50
c. verdere besnoeiing investeringen lagere organen 50 50 50
d. afschaffing subsidies 300 100 175

2. Verhoging belastingen
a. versneld inhalen belastingachterstand 440 440 440
b. verbruiksbelastingen
i. omzetbelasting 20 20 20
ii. mo torrij tuigenbelasting 18 18 18
iii . huurbelasting oude panden - - 90
c. directe belastingen
i. vennootschaps- en (voor wat betreft

de bedrijfswinst) inkomstenbelasting 80 100 100
ii . belasting naar het vermogen 15 45 45
ii i . belasting kinderaftrek 25 25 25
iv. indirecte gevolgen subsidieverlaging 1) 55 30 40

3. Kredietbeperkende maatregelen; verlaging 200 200 200
particuliere investeringen 2)

4. Vermindering van particuliere investeringen door een 100 100 100
beroep van de overheid op de kapitaalmarkt

5. Af: Uitwijken naar vermogensomzettingen 3) -100 -100 -100

Totaal 1400 1225 1400

Bron: CEC-rapport, p. 34.
1) De prijsstijgingen als gevolg van de verlaging van de subsidies en de (eventue

le) looncompensatie leidden tot een stijging van de nominale inkomens en 
daarmee tot hogere belastingopbrengsten.

2) Per september 1950 had De Nederlandsche Bank al een discontoverhoging 
toegepast, per 1 jan. 1951 waren bovendien extra maatregelen afgekondigd om 
de effectiviteit van de discontoverhoging t.a.v. de kredietverlening te verho
gen.

3) Een gedeelte van de extra belastinginhaling was het gevolg van omzettingen 
in de vermogenssfeer. Dit had echter geen bestedingsbeperkend effect.

In de eerste plaats springt het verschil in de bedragen bij de post 'af
schaffing subsidies' in het oog. De subsidies bleken het voornaamste strijd
punt in de CEC, maar ook in de discussies in de REA zou dit punt verdeeld
heid veroorzaken. Dit had alles te maken met de wijze waarop gedacht werd 
over de 'noodzaak ener harmonische verdeling der offers'. Het meerder- 
heidsvoorstel (I) ging uit van een nagenoeg gehele afschaffing van de subsi
dies. Volgens deze leden was het te hoge verbruik 'de meest uitgesproken 
onevenwichtigheid, waaraan de Nederlandse volkshuishouding lijdt', en
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was subsidieverlaging 'de economisch meest logische maatregel'.20 Ook 
internationaal-politieke argumenten pleitten voor afschaffing. Met name de 
Belgen en Amerikanen hadden regelmatig te kennen gegeven dat de subsi
diepolitiek als kunstmatig element in de Nederlandse prijsvorming hun 
een doorn in het oog was.21

Voor de opstellers van de alternatieve plannen, volgens Fock dus op in
stigatie van Financiën, ging de afschaffing van de subsidies te ver. Zij 
meenden dat er zo geen sprake was van een harmonische verdeling, omdat 
de ondernemers in vergelijking tot de werknemers en de mensen met 
kleine vaste inkomens te veel werden ontzien. Door minder te bezuinigen 
op de subsidies en de belastingen op het ondememersinkomen en het ver
mogen te verzwaren werd een rechtvaardiger verdeling bereikt, aldus de 
twee CEC-leden. In plan III was bovendien een extra huurbelasting noodza
kelijk om de dekking rond te krijgen. Zowel het meerderheidsscenario's (I) 
als plan II genereerden een gelijke druk op het uitgavenbudget van een zo
genaamd standaard(arbeiders)gezin van vier personen, namelijk 4,5%.22 Het 
derde voorstel kwam, gelet op het effect op het gezinsbudget, tot het beste 
resultaat: naar schatting zou de druk 1% lager zijn dan in de overige 
voorstellen. Het sociale verschil tussen de onderscheiden plannen lag dus 
niet zozeer bij de druk op het arbeidersbudget maar bij de relatieve lasten
verdeling over de overige groepen (ondernemers, trekkers van (kleine) 
vaste inkomens).

Plan II, dus behoud van een bepaald subsidiebedrag en afzien van de ini
tiële loonronde, bood volgens de 'dissidente' CEC-leden ook nog andere 
voordelen. Wat als het stijgende wereldmarktprijspeil, anders dan ver
wacht, niet zou aanhouden? De voorgenomen loonsverhoging zou dan 
achteraf worden betreurd. De in scenario I geplande loonsverhoging, ge
volgd door eventuele verdere compensaties, zou de relatieve achterstand 
van de groepen met vaste inkomens nog vergroten. Subsidies konden bo
vendien dienen als buffer om de prijsstijging van enkele artikelen te com
penseren die bij de berekening van de kosten van levensonderhoud (en 
daarmee voor eventuele looneisen) van belang waren. Bij een subsidiepoli
tiek was het ook mogelijk te letten op de sociale en economische repercus
sies van onderscheiden subsidies (zo waren in de plannen II en III met 
name die subsidieverminderingen uit plan I overgenomen die voorname
lijk nadelig waren voor de producenten).

20 CEC-rapport, p. 53.
21 Volgens de opstellers van plan I vergrootte de subsidieafschaffing bovendien de kans 

dat de Belgische regering de aflossingstermijn van de Belgische leningen verlengde. 
Ook week zo het gevaar dat bij verdere prijsstijgingen het subsidiebedrag automatisch 
steeg en de druk op de overheidsfinanciën toenam. Tenslotte bood de maatregel het 
voordeel dat zij sneller dan bijvoorbeeld belastingmaatregelen effect had op de beste
dingen.

22 Plan I: 4,5% als gevolg van de afschaffing van subsidies.
Plan II: 1% als gevolg van de verlaging van de subsidies, plus 3,5% als gevolg van de 
reeds opgetreden (gedeeltelijk nog te verwachten) prijsstijgingen die niet door de loon
ronde werden gecompenseerd. Per saldo dus ook 4,5%.
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De CEC was wel unaniem van mening dat in geval van verder stijgende 
wereldmarktprijzen geen volledige compensatie kon worden geboden. Een 
gedeeltelijke compensatie werd echter niet uitgesloten indien zich een fun
damenteel grotere daling van de reële inkomens 'van de grote massa' 
(d.w.z. de arbeidersbevolking) zou voordoen dan de 5% die de commissie 
voor ogen stond. Door zo'n daling zouden sociale moeilijkheden dreigen 
en zou de stijging van de arbeidsproduktiviteit in gevaar kunnen komen. 
De commissie boog zich tenslotte over de vraag of voor stijging van de kos
ten van levensonderhoud andere compenserende maatregelen moesten 
worden genomen. Zij zag hiertoe mogelijkheden door aanscherping van de 
bestaande prijspolitiek.23

De CEC ging dus vooralsnog uit van een daling van de particuliere con
sumptie van 5%. De voorstellen zouden voorts leiden tot een daling van de 
overheidsconsumptie met 5% en een daling van de investeringen met 20 a 
25%.

Bespreking in de REA

De REA begon de bespreking van het CEC-rapport op 25 januari 1951, een 
dag nadat het kabinet-Drees-Van Schaik zijn ontslag had aangeboden. Men 
kan de vraag stellen waarom het demissionaire kabinet het CEC-rapport 
met zulke ingrijpende voorstellen nog besprak. Duidelijk was dat het beta- 
lingsbalansprobleem ook centraal zou komen te staan in de formatiebespre- 
kingen. Waarschijnlijk speculeerde men op reconstructie van het bestaande 
kabinet, zodat de bespreking van het CEC-rapport in de periode tussen het 
ontslag van het oude en het optreden van het nieuwe kabinet, tijdwinst op
leverde.

Minister Van den Brink (KVP) van Economische Zaken toonde zich over 
het algemeen tevreden met de conclusies van het CEC-rapport. De aanbeve
lingen strookten met zijn streven naar liberalisatie van de economie waarin 
geen plaats was voor invoerrestricties, distributies en subsidies Hij koos re
soluut voor dekkingsplan I. Dat hij minder gelukkig was met de 'relatief 
zeer sterke druk op de particuliere investeringen' in dit scenario is niet 
verwonderlijk, omdat hierdoor zijn industrialisatieprogramma in gevaar 
kwam. De beperking van de investeringen diende volgens de minister met 
name in de overheidssector gestalte te krijgen. Hij ging wel akkoord met 
een verhoging van de vennootschaps- en inkomstenbelasting, hoewel hij 
liever een overwinstbelasting had gezien. Volgens Van den Brink, en met 
hem minister Teulings van Binnenlandse Zaken, was echter slechts dan be
lastingverhoging voor de ondernemingen aanvaardbaar als de winstvast-

23 Zo achtte de commissie het wenselijk de geldende richtlijn voor de berekening van de 
handelsmarges, voor die goederen waarvoor geen speciale prijsregelingen waren ge
troffen, om te zetten in een prijzenbeschikking. Verder beval zij een verlaging van de 
marges aan voor de schoen- en textielhandel en schorsing respectievelijk onverbindend 
verklaring van minimumprijsafspraken.
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stelling zou geschieden op een 'in voldoende mate bedrijfseconomisch ver
antwoorde wijze'.24

Van den Brinks voornaamste tegenstrever in de discussie was Lieftinck. 
Zijn opmerking dat het in het rapport opgenomen bedrag voor de achter
stallige belastinginning 'veel te hoog’ was, is gezien de voorgeschiedenis 
opmerkelijk. Volgens Lieftinck waren de bedragen voor extra militaire uit
gaven en de te verwachten compenserende externe hulp daarentegen 'te 
pessimistisch'. Lieftinck betwijfelde of bij een efficiënte en militair doelma
tige besteding ƒ1,5 miljard aan militaire uitgaven per jaar wel te verwerke
lijken zou zijn. De volkomen afwijzing van fysieke controles door de CEC 
was voor hem 'niet te aanvaarden' omdat dit middel wel degelijk effectief 
kon zijn. Van den Brink kon dit niet onderschrijven, hoewel hij wel het 
nut erkende van een produktieverbod op artikelen vervaardigd uit kostbare 
buitenlandse grondstoffen. Lieftinck verschilde met Van den Brink ook van 
mening over de lastenverdeling. Volgens hem was de druk op de consump
tie te ver doorgevoerd, terwijl bij de investeringen, en dan met name de in
vesteringen van de lagere publiekrechtelijke lichamen, 'een aanzienlijke 
beperking mogelijk' was. Van een harmonische verdeling van offers over 
de verschillende bevolkingsgroepen was in het CEC-rapport geen sprake. 
Lieftinck meende dat de beperkingen op de consumptie vooral gezocht 
moesten worden in luxe-artikelen. De eerste levensbehoeften moesten zo
veel mogelijk gespaard blijven van prijsstijgingen. De argumenten voor af
schaffing van de subsidies waren voor hem niet doorslaggevend. Een be
langrijke verhoging van de kosten van levensonderhoud was niet wense
lijk, noch psychologisch, noch gelet op de arbeidsproduktiviteit, noch gezien 
de onvermijdelijke correcties op de uitkeringen en de daarmee samenhan
gende druk op de rijksbegroting. De CEC had ten onrechte geen aandacht be
steed aan het lot van de gepensioneerden, de rentetrekkers en alle mensen 
met een vast inkomen. 'Wanneer men alleen maar te maken had met 
loontrekkenden, zou spreker niet zulke grote bezwaren hebben tegen af
schaffing van de subsidies en het toelaten van een loonronde.' Lieftinck zag 
meer heil in plan III, ook omdat hij voorstander was van een huurbelas
ting, die immers beter rekening kon houden met sociale correctieven. In 
Lieftincks opstelling herkennen we duidelijk de argumentatie die werd 
aangevoerd voor de alternatieve plannen in het CEC-rapport. Hiermee lij
ken de vermoedens van Fock bewaarheid.

Ook de PvdA-bewindslieden Drees, Mansholt en Joekes hadden moeite 
met het CEC-advies. Na de eerste vergadering zou Drees Van der Beugel 
hebben toevertrouwd 'dat hij zich in genen dele met de inhoud van het 
rapport kon verenigen’ 25 Drees vond afschaffing van subsidies 'uitermate 
bezwaarlijk'. Ook Mansholt en Joekes waren voorstander van de alterna-

24 Van den Brink was voorstander van de toepassing van de vervangingswaarde bij de 
winstvaststelling, zodat bij de fiscale winstbepaling rekening kon worden gehouden 
met de stijging van de grondstoffenprijzen. (ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen REA, 25 jan. 
1951)

25 BZ, Archief DGEM, Dossier 1131, inv.nr. 242, Brief Van der Beugel aan A.W.L. Tjarda 
van Starkenborgh (Nederlandse ambasade te Londen), 25 jan. 1951.

91



Allemaal een stapje terug

tieve voorstellen (respectievelijk plan III en II) waarin minder werd ge
snoeid in de subsidies. Alle drie wezen op de nadelige gevolgen van de af
schaffing van de subsidies voor de mensen met lagere inkomens. Drees 
wees er ook op dat de subsidiemaatregel direct beperkingen oplegde terwijl 
de belastingmaatregelen pas na verloop van tijd hun uitwerking hadden. 
Joekes en Drees wilden een loonronde zoveel mogelijk vermijden. Drees 
wees in navolging van Lieftinck op de niet te overziene consequenties voor 
de rijksbegroting indien in navolging van de looncompensatie ook de ver
schillende uitkeringen moesten worden aangepast. Eerst dienden alle an
dere mogelijkheden op het gebied van invoerrestricties, distributie en pro- 
duktieregelingen te worden uitgebuit alvorens maatregelen te nemen die 
tot looncompensatie noopten. De kanttekening dat bij het weren van de in
voer van minder noodzakelijke produkten zover kon worden gegaan als 
met de 'instandhouding der liberalisatie verenigbaar lijkt' bevatte een con
cessie aan Van den Brink. Van de PvdA-ministers leek Mansholt de afwij
zing van fysieke maatregelen door de CEC nog het meest te onderschrijven, 
waarschijnlijk vanwege het feit dat hij van deze maatregelen represailles 
verwachtte tegen de uitvoer van Nederlandse agrarische produkten. Toch 
achtte ook hij voor bepaalde schaarse produkten distributie noodzakelijk.

De CEC hamerde in haar rapport op de noodzaak van een goed voorlich- 
tingsprogram, waarin de noodzaak van een grotere defensie-inspanning 
voorop zou staan, omdat zulks beter zou aanslaan dan de noodzaak de beta
lingsbalans te saneren. Drees daarentegen waarschuwde voor zo'n verwij
zing naar de defensie-inspanning. Hij kon hiervan namelijk 'niet anders 
verwachten, dan dat de arbeidersmassa (...) de defensie zal gaan haten'. Ook 
Teulings had zo zijn ideeën over de voorlichting aan de bevolking: 'In het 
kader hiervan verdienen wellicht ook maatregelen aanbeveling, die op 
zichzelf geen materiële betekenis hebben, maar waaraan een zeker spectacu
lair effect toch niet valt te ontzeggen, zoals bijvoorbeeld het beperken van 
de consumptie in hotels en de herinvoering van een rijverbod op Zondag.’

In de laatste REA-vergadering over het CEC-advies leek er schot in de 
zaak te komen. Lieftinck verklaarde ’na rijp beraad' de ƒ2 miljard extra mi
litaire uitgaven te kunnen aanvaarden, echter alleen als hiervoor een dek- 
kingsplan werd gemaakt waarvan de realisatie synchroon verliep met de 
uitgaven.26 In de kwestie van de fysieke controles maakte hij nu een on
derscheid tussen de overheidssector (primair fysieke controle op de investe
ringen) en de particuliere sector (primair monetaire controle). Lieftinck 
schaarde zich achter een voorstel van Mansholt om een zeker bufferbedrag 
aan subsidies te behouden. Hij dacht hierbij aan een bedrag liggend tussen 
de ƒ150 en ƒ200 miljoen. Met het idee van een buffer aan subsidies kon Van 
den Brink zich verenigen, maar hij wilde er slechts ƒ100 miljoen voor re
serveren. Van den Brink kon nu verklaren dat hij 'het is veel opzichten 
met Minister Lieftinck eens’ was. Hij concludeerde dat de kleine vaste in
komens niet afdoende konden worden geholpen. Een verhoging van de

26 Zie ook J.W.L. Brouwer, 'Om de beheersing van de defensie-uitgaven, 1948-1951', Poli
tieke Opstellen 10 (1990) p. 107.
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ouderdomsuitkeringen was volgens hem de limiet. Van den Brink had 
voorts geen psychologische bezwaren tegen de door Lieftinck gewenste in
diening van een wetsontwerp voor controle op de investeringen van de la
gere publiekrechtelijke lichamen.

De REA kwam in deze vergadering nog tot een besluit. De Raad ging ac- 
coord met de opheffing van de op die dag aflopende bouwstop voor de wo
ningbouw. De vierde vergadering, gepland op 3 februari, ging waarschijnlijk 
niet door omdat Drees en Van Schaik een dag eerder tot formateurs be
noemd waren.

Toe-oe-oet...!
Spotprent Jordaan, Vrij Nederland, 24 feb. 1951
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Regeerprogram kabinet-Drees II

Over de formatiebesprekingen, waarbij het CEC-rapport een centraal thema 
vormde, wordt hier niet verder uitgewijd.27 Slechts zij hier vermeld dat 
naast de (in)formateurs de belangrijkste architecten van het regeerprogram 
Lieftinck, Van den Brink en Mansholt waren. De zoektocht naar compro
missen over de grondslag van het te voeren beleid in de komende regeerpe
riode werd uiteindelijk tot een goed einde gebracht door Romme.28 In het 
regeerprogram werd overeenkomstig het voorstel van de CEC in de ko
mende vier jaar telkens anderhalf miljard uitgetrokken voor militaire uit
gaven.29 De ƒ500 miljoen extra uitgaven zouden grosso modo voor de helft 
uit hogere belastingen en voor de andere helft uit leningen worden ge
financierd. De hiervoor benodigde extra belastingmiddelen moesten wor
den verkregen uit de verhoging van de vennootschapsbelasting, de inkom
stenbelasting voor zover geheven op bedrijfswinsten, de omzetbelasting op 
minder noodzakelijke artikelen en uit de omzetbelasting bij de groothandel. 
De mogelijkheid van een overwinstbelasting zou worden onderzocht. Bij 
de onderscheiden belastingen (uitgezonderd de omzetbelasting) zou 'de fis
cale winstvaststelling in overeenstemming worden gebracht met redelijke 
bedrijfseconomische overwegingen’. Deze zinsnede lijkt, gelet op de discus
sie in de REA, rechtstreeks uit de pen van Van den Brink gevloeid. Om het 
tekort op de bestaande begroting op te vangen was voorts voorzien in een 
bezuiniging op de overheidsuitgaven van ten minste ƒ150 miljoen.

Het betalingsbalanstekort diende 'op snelle wijze te worden weggewerkt, 
door de consumptie en investeringen in overeenstemming te brengen met 
de netto-productie plus de eventueel nog te verkrijgen buitenlandse hulp'. 
Tegenover een consumptiebeperking van 1% moest een investeringsbeper- 
king van 'ten hoogste' 5% worden gerealiseerd. De subsidies op levensmid
delen, in de laatste maanden opgelopen van ƒ300 miljoen naar ƒ445 mil
joen per jaar, werden gebonden aan een maximumbedrag van ƒ175 mil
joen. Over de reeds ontstane achterstand van de lonen en de gevolgen van 
de subsidieverlaging zouden besprekingen worden gevoerd met de Stich
ting van de Arbeid, 'waarbij de Regering echter vooropstelt, dat een reële 
verlaging van de koopkracht aanvaard zal moeten worden'. Hoewel in
middels vaststond dat hierbij moest worden gedacht aan een koopkrachtda
ling van 5% werd dit cijfer niet genoemd vanwege het nog te voeren over
leg.30 Twee groepen werden nog speciaal vernoemd: aan de groep van ou-

27 Hiervoor zij verwezen naar F.J.F.M. Duynstee, De kabinetsformaties 1946-1965  
(Deventer 1966) p. 36-49.

28 CPG, Archief Drees, map 5, Ontwerp-program door de vijf (wnd.) Fractievoorzitters 
op 2 maart 1951 aanvaard als grondslag voor de samenstelling van een kabinet.

29 Volgens gegevens uit de begroting voor 1953 bedroegen de totale uitgaven van het rijk 
in 1951 ongeveer ƒ5,6 miljard en werd in 1951 geen ƒ1,5 maar ƒ1,1 mrd. besteed aan mili
taire uitgaven. Ook in de daaropvolgende jaren werd het voorgenomen bedrag van ƒ1,5 
mrd. niet gehaald. (Zie H TK  1952-1953, Bijl. A, nr. 2800, Bijlage 4 behorende bij de 
Millioenennota, p. 15)

30 Volgens de inleidende nota van Romme bij het ontwerp-program van 1 maart 1951 
(CPG, Archief Drees, map 5) ging men uit van een koopkrachtdaling van 5% en 20%
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den van dagen zou 'bijzondere aandacht worden besteed' en er zou 'worden 
gewaakt tegen een onevenredige achteruitgang van de grote gezinnen'.

Wat betreft de investerings- en consumptiebeperking werd de formule
ring van Lieftinck overgenomen: '(...) in de publieke sfeer voornamelijk 
door rechtstreekse centrale beïnvloeding (...) terwijl in de particuliere sfeer 
de monetaire en fiscale restricties primair zullen zijn, hetgeen in bepaalde 
gevallen de mogelijkheid openhoudt voor physieke controles'. Bij de inves- 
teringsbeperking diende het onstaan van structurele werkloosheid zo veel 
mogelijk te worden voorkomen. Invoerrestricties, noch distributiemaatre- 
gelen waren 'in het algemeen' de wegen die bewandeld dienden te worden 
om het betalingsbalansprobleem te bestrijden, maar ook hier lieten de for
muleringen in het program de deur op een kier voor speciale omstandighe
den.31 Verdere dekking moest worden verkregen door een daling van het 
totale bouwprogramma met ƒ300 miljoen, waarbij de woningbouw zoveel 
mogelijk ware te ontzien. Tenslotte waren er nog twee passages die minder 
pijnlijke alternatieven aandroegen voor de oplossing van de overbesteding. 
Volgens de eerste diende de verhoging en rationalisering van de produktie 
door voorlichting en 'doelmatige stimuli' te worden bevorderd. De tweede 
passage luidde: 'Onverminderd de volledige en onvertraagde doorvoering 
van het in dit program gestelde, zal worden nagegaan, of, en zo ja in hoe
verre, inperking van de consumptieve besteding van de inkomens verder 
te bereiken is zonder vermindering van de inkomens zelf.'

Tot slot

De CEC werd in december 1950 opgericht om de REA te adviseren inzake de 
betalingsbalansproblemen in verband met de Koreacrisis. De CEC advi
seerde unaniem niet tot herinvoering van fysieke controles over te gaan, 
maar door financiële maatregelen de consumptie en investeringen te be
perken. De CEC bleek na interventies van Financiën niet eenstemmig over 
de verdeling van de lasten van de bestedingsbeperking. Vertegenwoordigers 
van Sociale Zaken en Financiën in de CEC dienden alternatieve voorstellen 
in die een sociaal rechtvaardiger lastenverdeling beoogden.

In de REA waren het vooral Lieftinck en Drees die bezwaren opperden 
tegen het CEC-advies. Lieftinck en Van den Brink stonden lijnrecht tegen
over elkaar inzake de wenselijkheid van fysieke controles. Lieftinck vreesde 
dat Nederland zonder dergelijke maatregelen financieel vast zou lopen ge

investeringsbeperking vanaf 20 september 1950, derhalve een vehouding 1:4!, in 
plaats van 1:5. In het overleg diende ook aan de orde te komen wanneer tot invoering 
van de Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering kon worden overgegaan. Deze pas
sage is waarschijnlijk op verzoek van de PvdA-fractie opgenomen. (Zie Duynstee, Ka
binetsformaties, p. 41)

31 Zo vermeldde het program ondermeer: 'Wel zal het beleid erop zijn gericht, dat voor 
de verwerking van schaarse grondstoffen productieregelingen, geharmoniseerd in in
ternationaal verband, tot stand worden gebracht' en 'Distributie en prijsbeheersing 
zullen echter wel worden toegepast, om bij schaarse productiemiddelen of verbruiks- 
goederen ongewenste verschuivingen in productie en verdeling te voorkomen.'
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zien zijn beperkte deviezenvoorraad. Drees wilde dergelijke maatregelen tot 
het uiterste benutten, maar erkende wel de door de liberalisatiepolitiek ge
stelde grenzen waarop Van den Brink zich beriep. De socialistische minis
ters Drees, Lieftinck, Joekes en Mansholt hadden allen grote moeite met de 
lastenverdeling volgens het meerderheidsstandpunt van de CEC. Uiteinde
lijk werden er tijdens de formatie knopen doorgehakt. De Nieuw-Gui- 
neakwestie, uitmondend in een kabinetscrisis, bood in zekere zin een uit
komst uit de dreigende impasse rond het financieel-economische beleid. 
Zoals zo vaak bleek een crisis niets anders dan dóórregeren met andere 
middelen. Gelet op de uitkomst van de formatie zoals neergelegd in het re
geerprogram lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de PvdA-ministers een 
hoge prijs betaalden voor continuering van hun regeringsdeelname. Toch 
heeft de PvdA op sommige punten wel weten te scoren. Zo is het sociale as
pect (rechtvaardiger verdeling van de offers) door de inbreng van de PvdA 
meer op de voorgrond geplaatst. Het behoud van een bufferbedrag aan sub
sidies, met name voor de lagere inkomensklassen van belang, kan op het 
conto van de PvdA worden bijgeschreven. De psychologische waarde hier
van mag niet worden onderschat. Ook de formulering van het regeerpro
gram over de wijze van bestedingsbeperking verried de invloed van de 
PvdA. Het voorstel van Lieftinck voor herinvoering van fysieke controles 
en invoerrestricties werd door Van den Brink echter met succes onder de ta
fel gewerkt.

Pas 'na een zeer langdurige en moeilijke beraadslaging' kon de PvdA- 
fractie het program aanvaarden, zo bleek uit een brief van fractieleider Bur
ger aan formateur Romme.32 Daaruit wordt ook duidelijk waar de pijn zat. 
Enkele citaten: 'De spanning tussen lonen en prijzen zal toenemen, wie 
weet zelfs worden overspannen en voorts (is) een tijdsverschil - ook psy
chologisch niet te onderschatten! - tussen de maatregelen die de grote massa 
en de meer bevoorrechten zullen treffen onvermijdelijk. En dat geschiedt 
terwijl bekend is, dat het aandeel der loontrekkenden in het nationale in
komen de laatste jaren is gedaald in vergelijking met de ondernemers, 
welke herhaaldelijk zeer grote winsten maken. Deze verwerpelijke situatie 
kan slechts verbeteren indien de daartoe in het program aangeduide midde
len ten volle worden uitgebuit. Daaromtrent nu bestaat ten onzen onge
rustheid, gezien de gebleken aarzeling om juist jegens het bedrijfsleven an
ders dan op basis van vrijwilligheid op te treden. Het sociale en sociaal-eco- 
nomische uitzicht, dat het program biedt, is wel als uiterst minimum te be
schouwen, en dat te meer waar het dagelijks beleid ten deze in handen van 
de heer Van den Brink moet worden verondersteld, wiens reserve ten aan
zien van onze inzichten wel is gebleken. Wij sluiten daarbij de ogen niet 
voor het feit, dat Minister Van den Brink herhaaldelijk bereid is gebleken 
zich in en door de practijk tot de noodzakelijkheden van de dag te laten 
overtuigen. (...) Intussen meen ik er van te mogen en moeten uitgaan, dat 
(...) wanneer de feiten onze reserves nader zouden - en zullen! - bekrachti
gen, de bereidheid tot verdergaande maatregelen in de door ons aangeduide

32 CPG, Archief Drees, map 5, Brief J.A.W. Burger aan C.P.M. Romme, 2 maart 1951.
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zin, aanwezig zal blijken. Desniettemin betreuren wij de overdreven voor
zichtigheid, welke ten aanzien van de productie-sector in acht wordt geno
men. In dit opzicht kan het allesbehalve socialistische Amerika ons nog het 
nodige leren. Om alle misverstanden ten deze uit te sluiten zij nog gesteld, 
dat wij geenszins in den blinde allerlei wetten ten aanzien van productie en 
distributie beogen, maar wel de mogelijkheid verlangen van wettelijk in
grijpen indien de door u gereleveerde "stimuli" onvoldoende effect moch
ten sorteren (...).’

De brief geeft nog eens duidelijk weer dat de PvdA slechts met pijn en 
moeite het program aanvaardde, dat duidelijk de stempel van Van den 
Brink verried. Lieftinck schrijft in zijn memoires dat Van den Brink (en 
minister van Buitenlandse Zaken Stikker) achteraf gezien gelijk hebben ge
kregen.33 De ontwikkeling van de betalingsbalans vertoonde in 1951 in
derdaad een positieve omslag. In de tweede helft van 1951 was er sprake van 
een flink overschot. De regering had door de daling van het niveau van de 
grondstoffenprijzen in de periode maart 1951 tot augustus 1951 de wind 
flink mee. Of en in hoeverre ook de maatregelen van het kabinet tot de om
slag hebben bijgedragen, is moeilijk te beoordelen. Achteraf bleek wel dat de 
belastingmaatregelen pas effectief werden op het moment dat de betalings
balans een overschot toonde, terwijl de werkloosheid snel opliep. Wellicht 
zou het Lieftinck-scenario beter hebben kunnen anticiperen op de snel ken
terende economische omstandigheden. En bij een langere duur van het Ko- 
reaconflict was dit scenario misschien wel onontkoombaar geweest. Ove
rigens bepaalde toen al onze economische afhankelijkheid van het buiten
land de marges van de financieel-economische politiek, die bij verder
gaande liberalisatie van het internationale handels- en betalingsverkeer een 
overwegend belang had.34

33 A. Bakker en M.M.P. van Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989. Een leven in vogelvlucht 
(Utrecht en Antwerpen 1989) p. 120. Overigens achtte de regering het in juli 1951 wel 
noodzakelijk het liberalisatiepercentage van 65 naar 60 procent te verlagen. (Zie: 
Jaarverslag van De Nederlandsche Bank over het boekjaar 1951 (Amsterdam 1952) p. 
6)

34 Clerx, Liberalisatie handels- en betalingsverkeer, passim.
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DE MOEIZAME INTRODUCTIE VAN DE 'BEELDRADIO' (1951)

P.B. van der Heiden

Inleiding

De introductie van het nieuwe medium televisie in Nederland ging bepaald 
niet van een leien dakje. Behalve bij een beperkt aantal zend- en ontvang- 
amateurs en de elektronicafabriek Philips, was er niet veel enthousiasme. 
Dit gebrek aan elan manifesteerde zich met name in de politiek, en kan 
deels verklaard worden uit Daalders stelling dat de televisie de grenzen tus
sen de bevolkingsgroepen, tot dat moment keurig opgedeeld in zuilen, 
doorbrak. Hij wijst erop dat de televisie een veel directer medium was dan 
pers en radio, terwijl de mogelijkheid van selectie veel geringer was.1 Vol
gens Van den Heuvel wordt ieder nieuw medium een soort almacht toege
kend: 'De massamedia, zo dacht men, oefenen op de massamens een grote 
invloed uit en die, veelal slechte, invloed staat bij voorbaat vast.’2 De erva
ringen in de tweede wereldoorlog, waarin Goebbels de massamedia als pro
pagandamiddel gebruikte, maakte duidelijk dat die vrees niet denkbeeldig 
was. Een ander, wellicht belangrijker reden voor de weinig enthousiaste 
verwelkoming van de televisie lag in de benarde financieel-economische 
toestand van Nederland. De televisie kwam op in een tijd van wederop
bouw, waarin de schaarse middelen voor bijvoorbeeld de industrialisatie 
hard nodig waren. Op het moment van besluitvorming over de intrede van 
het medium was er bovendien sprake van een bestedingsbeperking, nodig 
om de betalingsbalans in evenwicht te brengen.
De televisie heeft overduidelijk invloed gehad op vele aspecten van het 
maatschappelijk en individueel leven. Bank noemt televisie 'het voertuig 
in een intensivering van communicatie over normen en opvattingen en 
ook in een emotionering daarvan'.3 Ook op de politiek, die zich beducht 
toonde voor het nieuwe medium, zou de 'beeldradio' zijn invloed hebben. 
Er volgde een personalisering van het politieke bedrijf, ten koste van de

1 H. Daalder, 'Zestig jaar Nederland (1926-1986)' in: J.H.J. van den Heuvel e.a., Een  
vrij zinnige verhouding. De VPRO en Nederland 1926-1986 (Baam 1986) p. 38-39.

2 J-H.J. van den Heuvel, 'Gij zult geen aanstoot geven. Overheidsingrijpen in program
ma's van radio en televisie na de Tweede Wereldoorlog' in: Van den Heuvel e.a., Een 
vrij zinnige verhouding, p. 238.

3 Jan Bank, 'Televisie in de jaren zestig' in: H.W. von der Dunk e.a., Wederopbouw, 
ivelvaart en onrust. Nederland in de jaren vijftig en zestig (Houten 1986) p. 118.
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programmatische boodschap. Politici werden steeds meer op hun ’televisie- 
geniekheid' beoordeeld. De televisie zou jarenlang prominent op de poli
tieke agenda prijken: de omroepkwestie, de vraag of het bestel open zou 
gaan voor commerciële omroepen, zou zelfs leiden tot de val van het kabi- 
net-Marijnen (1965).4

Op welke wijze, met welke politieke standpunten, en op basis van welke 
belangenafwegingen werd de televisie in Nederland ingevoerd? Welke ac
toren speelden hierin een rol? In onderstaand artikel wil ik deze vragen be
antwoorden. Het bestaat uit een chronologisch overzicht van de ontwikke
lingen vanaf 1948, het jaar waarin Philips begon met experimentele uitzen
dingen vanuit Eindhoven. Uit het artikel zal blijken dat het parlement bij 
de totstandkoming van het experiment vrijwel volledig buitenspel stond. 
De invoering van de televisie was grotendeels een onderonsje tussen Phi
lips, de omroepen en een beperkt aantal bewindslieden.

Gepaste verstrooiing of einde van de cultuur?

'Als op pakjesavond... Amsterdam vergaapt zich aan de eerste televisieuit
zending. Het verkeer in de knoop’ kopte De Tijd op woensdag 3 oktober 
1951. Een dag eerder was het televisie-experiment officieel gestart door de 
staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J.M.L.Th. Cals, 
wie de eer te beurt viel het onderwerp te zijn van de eerste televisierecen- 
sies. In die recensies werden zowel zijn woorden als zijn beeldbuispresenta- 
tie over het algemeen goed beoordeeld. Volgens het Algemeen Handelsblad 
sprak Cals ’behartenswaardige woorden', en was hij, 'sprekend voor het fo
rum niet van de Tweede Kamer, maar van een aantal huiskamers in Ne
derland, in zijn rustige overredingskracht een ideale televisieredenaar'.5 De 
openingstoespraak van Cals, die 'met enige schroom de huiskamer bin
nentrad', hield zowel hoop voor de toekomst als een waarschuwing in: 'Na 
de massa-arbeid is het de massa-recreatie die de menselijke persoonlijkheid 
belaagt (..,), die elke eigen inspanning op geestelijk en cultureel gebied, 
dreigt te doen plaatsmaken voor passiviteit en grauwe vervlakking.' Cals 
waarschuwde dat de techniek geen meester over de mens mocht worden: 
'Het is duidelijk, dat dit het einde zou betekenen van onze cultuur niet al
leen, maar van elke cultuur.'6 Behalve op toespraken van de staatssecretaris

4 Het PvdA-vergaderschema houdt rekening met uitzendingen van voetbalwedstrijden; 
een opmerkelijke beïnvloeding van de politiek door de tv. Bron: H. 't Hart en W. Kok, 
'Publieke opinie, communicatiemedia en politiek' in: R.B. Andeweg e.a. ed., Politiek 
in Nederland (Alphen aan den Rijn 1989) p. 142.

5 Algemeen Handelsblad, 3 okt. 1951.
6 Openingstoespraak Cals op 2 oktober 1951, zoals weergegeven in De Tijd, 3 oktober 

1951. Voor Amerikanen, al wat langer aan het nieuwe medium gewend, was deze op
stelling blijkbaar verrassend, getuige een artikeltje onder de kop 'Is Cals kidding? 
(Calls TV a Culture Killer)’ in een Amerikaans filmblad. Het blad maakte zich vro
lijk over Cals' waarschuwing dat televisie een gevaar kan betekenen: 'It is not likely 
there were slightly used sets on sale the next day.' (Bron: knipselarchief Cals, in be
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van OKW en van de voorzitter van de Nederlandse Televisie Stichting 
(NTS) J.B. Kors, werden de kijkers vergast op een film, een 'causerie' over 
'de leek en televisie' en, na de pauze, het televisiespel 'de Toverspiegel'.7 
Dit alles werd aaneengepraat door Jeanne Roos, 'een uitstekend omroep- 
ster'.8

Aan de, ondanks een zenderstoring van een paar minuten, geslaagde eer
ste nationale uitzending, was veel vooraf gegaan. Al in de jaren twintig wa
ren zendamateurs, gevolgd door gloeilampenfabriek Philips, gestart met de 
ontwikkeling van televisie. In 1930 had Philips de eerste openbare demon
stratie gegeven. Vijf jaar later liet zendamateur Kerkhof een groep genodig
den genieten van beelden van zijn vrouw, die enkele kamers verderop ver
schillende hoeden opzette.9 Oorlog en bezetting zetten de experimenten 
enige tijd stil, maar al op 18 maart 1948 startten de Eindhovenaren met de 
uizendingen van Philips' Experimentele Televisie (PET). Deze vonden 
plaats op basis van een fabriekslicentie, en hadden een bijzonder beperkt be
reik: er waren op dat moment slechts twintig televisietoestellen in Neder
land, het grootste deel eigendom van Philips.

Eveneens in 1948 stelden de ministers van OKW en van Verkeer en Wa
terstaat (V&W) een commissie in, die de opdracht kreeg te onderzoeken op 
welke wijze en in welke omvang de praktische toepassing van de televisie 
in Nederland mogelijk en raadzaam was, en daarover verslag uit te bren
gen. In haar rapport concludeerde de commissie dat invoering mogelijk was 
wanneer er voor een aanloopfase van zes jaren een garantiefonds werd in
gesteld, en dat daaraan voorafgaand een tweejarig experiment gewenst was. 
Daarnaast bepleitte zij de heffing van ƒ30 'schouwgeld'.10 De regering be
sliste dat de technische kant van de uitzendingen aan de PTT en Philips 
werd toevertrouwd, terwijl de programmatische verantwoordelijkheid bij 
de omroepverenigingen kwam te liggen. Ook de studiotechniek zou door 
deze verenigingen worden verzorgd, maar geleverd (en vooral betaald) 
door Philips.11

De zendmachtiging kreeg de NV Nozema (Nederlandse Omroep Zender 
Maatschappij), aangezien op basis van het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en 
Radiobesluit geen afzonderlijke machtigingen aan de omroepen konden 
worden verleend. In de Nozema waren de PTT, de rijkscommissaris voor

zit erven Cals. De naam van het Amerikaanse blad wordt niet op het knipsel ver
meld, waarschijnlijk betreft het hier Variety.)

7 Dit eerste Nederlandse televisiespel werd overigens in krantencommentaren zwaar 
bekritiseerd! Vgl. de Volkskrant, 5 okt. 1951, Algemeen Handelsblad, 3 okt. 1951. De 
gezamenlijkheid van de programma's werd onderstreept door een aantal verboden. Zo 
mochten o.a. geen kruisbeelden, colaflesjes, bieraffiches en 'decolletés dieper dan de 
aanzet van het kuiltje' in beeld komen, vanwege hun schadelijkheid voor de volksge
zondheid of de gratis reclame. Vgl. Huub Wijfjes, Hallo hier Hilversum. Driekwart 
eeuw radio en televisie (Weesp 1985) p. 69.

8 de Volkskrant, 5 okt. 1991.
9 Tien jaar televisie in Nederland (Eindhoven 1958) p. 2-6.
10 HTK  1951-1952, Bijl. A, 2300-VI, nr. 12, Nota betreffende het Regeringsbeleid inzake 

de Televisie (Eerste Televisienota) p. 19.
11 Ibidem, p. 19-20.
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het Radiowezen en de omroeporganisaties vertegenwoordigd. Het was de 
uitdrukkelijke bedoeling dat de Nozema taken zou delegeren aan haar sa
menstellende delen: de techniek aan de PTT, de programma's aan de om
roepen.

Storing tussen OKW en V&W

Begin mei 1951 liet de regering weten in te stemmen met verlenging van 
het televisie-experiment, 'na een zorgvuldige afweging van de verschil
lende belangen’.12 Uit de notulen van de ministerraad blijkt dat het voor
namelijk om economische belangen ging. Philips, dat zich met zoveel en
thousiasme op de ontwikkeling van de televisietechniek had gestort, had 
grote belangen bij de invoering van televisie in Nederland. Het concern had 
daarbij niet zo zeer de interne markt op het oog, maar meende dat het voor 
de export noodzakelijk was om in eigen land een werkende zender te heb
ben. In de woorden van A. Philips; 'Wat zou U zeggen van een sigarenhan
delaar die niet rookt? Zou Nederland televisietoestellen kunnen exporteren 
zonder zelf televisie in de praktijk te brengen?'13 Het kabinet was voor deze 
redenering bijzonder gevoelig. Al in 1949 liet minister J. van den Brink (EZ) 
weten dat hij zich niet tegen de bouw van een zender zou verzetten, als 
Philips zulks noodzakelijk voor de produktie zou achten. Ook W. Drees 
nam een Philipsvriendelijk standpunt in. Hij meende dat de produktie van 
televisietoestellen voor de export noodzakelijk was. Uitvoer zou de krappe 
deviezenvoorraad van Nederland ten goede komen. Wel had de minister
president zo zijn bedenkingen tegen grootschalige invoering in eigen land. 
In de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) was tot consump- 
tiebeperkingen besloten, en hij wilde de invoering van de televisie niet ten 
koste laten gaan van 'noodzakelijke uitgaven, zoals voor voeding en kle
ding'. Overigens werd in deze vergadering nog geen beslissing over invoe
ring genomen.14

Twee maanden later herhaalde Drees dit argument nog eens. Van den 
Brink had begrepen dat in Amerika werd begonnen met de produktie van 
gecombineerde radio- en televisieapparatuur; een concurrentieslag die Ne
derland zou missen, als niet tot invoering van televisie werd besloten. Ook 
Th. Rutten, de eerstverantwoordelijke minister, wilde Nederlandse televi
sie. Niet alleen vanwege de belangen van de industrie, maar ook vanwege 
de onmogelijkheid om de ontwikkelingen tegen te houden. Drees wilde de 
export bevorderen, maar de afzet in eigen land zoveel mogelijk afremmen, 
'temeer aangezien bij de nog weinig volmaakte uitzendingen hierdoor aan 
de bevolking in wezen niets wordt onthouden'.15

In november 1950 ontbrandde er een competentiestrijd tussen het minis
terie van OKW en dat van V&W. Zonder Onderwijs daar in te kennen, ver-

12 Ibidem, p. 20.
13 Jan Libbenga, 'Tv or not tv', Intermediair 27 (1991) nr. 39, p. 36-40.
14 ARA, Notulen MR, inv.nr. 2.02.05, doosnr. 393, 26 sept. 1949.
15 Ibidem, 28 nov. 1949.
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schoof Verkeer en Waterstaat het zwaartepunt in het televisie-experiment 
van de televisiecommissie naar de Nozema. Drees was met de gang van za
ken verre van ingenomen. Namens zijn departement zat er een vertegen
woordiger van de RVD in de televisiecommissie, die met deze verschui
ving nutteloos dreigde te worden. Minister van Verkeer en Waterstaat D. 
Spitzen rechtvaardigde de ingreep door er op te wijzen dat de televisie
commissie een louter technische opdracht had, terwijl de Nozema, waarvan 
ook de omroepen deel uitmaakten, zich ook op de culturele kant kon rich
ten. Spitzen was wel bereid 'als hoofdzaken aan de orde komen’ in de No
zema, deze voor de ministerraad te agenderen.16 Staatssecretaris Cals zag in 
deze manoeuvre reden om een nota aan de ministerraad te sturen. De 
Nozema viel, als zenderexploitant, rechtstreeks onder V&W, terwijl de te
levisiecommissie onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid viel van de 
beide departementen. Juist nu de technische problemen op de achtergrond 
kwamen ten faveure van de geestelijke en culturele dimensie, werd het 
eerstaangewezen departement daarvoor, OKW, gepasseerd. Voor Cals was 
dit onverteerbaar. Een ernstig bezwaar was ook het feit dat in de Nozema, 
anders dan in de televisiecommissie, geen vertegenwoordigers van de film
industrie waren opgenomen. Deze industrie dreigde buitenspel te worden 
gezet nu de verhouding tussen beide media moest worden vastgesteld.17

Met dit argument wist Cals zich verzekerd van de steun van Drees, die al 
eerder het belang van inschakeling van de filmindustrie had benadrukt.18 
Niet alleen koesterde de minister-president financieel-economische beden
kingen tegen de tv; hij was bovendien een liefhebber van het witte doek, en 
dwarsboomde ook om die reden de komst van de nieuwe concurrerent.19 
Voorts hekelde Cals het feit dat de directeur-generaal van de PTT de No
zema had gemachtigd om de omroepverenigingen de televisieprogramma's 
te laten verzorgen. Hij was verbolgen over het feit dat 'deze aangelegenheid 
van zuiver culturele aard' buiten het departement van OKW was geregeld, 
en bestreed voorts de bevoegdheid van de Nozema, die als doelstelling lou
ter zenderexploitatie kende, zich met de programma-invulling te bemoeien. 
Cals stelde de ministerraad voor om van start te gaan met een experiment, 
waarbij het ministerie van OKW de leiding zou hebben, en waarbij de rol 
van de Nozema ondergeschikt zou worden gemaakt aan die van een ver
brede televisiecommissie.20

In april 1951 vonden in de Eerste Kamer de algemene politieke beschou
wingen over de begroting van 1951 plaats. Namens de PvdA vielen J. van 
de Kieft en C. Woudenberg de regering hard. De regering was 'wanneer ik 
het voorzichtig zeg (...) wel wat verder (...) gegaan dan het Parlement met 
mogelijkheid van haar kon verwachten', aldus fractieleider Van de Kieft.

16 Ibidem, 13 nov. 1950.
17 ARA, Bijlagen notulen MR, inv. nr. 2.02.05.02, doosnr. 467, 2 mei 1951.
18 ARA, notulen MR, inv.nr. 2.02.05, doosnr. 394,13 nov. 1950.
19 Aldus G. van der Wiel, hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst, in Voor de eenheid van 

beleid (Den Haag 1987) p. 283. Van der Wiel wijt de late komst van televisie in Ne
derland geheel aan Drees’ afkeer van dit medium.

20 ARA, Bijlagen notulen MR, inv. nr. 2.02.05.02, doosnr. 467,2 mei 1951.
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Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat 'het belang van een be
staande firma hier misschien in het bijzonder in het oog wordt gehou
den'.21 Zijn fractiegenoot onderstreepte dit nog eens door te wijzen op de 
'tamelijk sterk monopolistische positie' die Philips zou hebben. De multi
national had in het buitenland mogelijkheden genoeg om met een wer
kende televisiedienst te kunnen experimenteren. Hij verdacht Philips er
van de mogelijkheden te willen scheppen voor het creëren van een binnen
landse markt. Woudenberg riep de regering op eindelijk eens een standpunt 
inzake het televisiebeleid te bepalen, zodat de PTT en Philips de regering 
niet voor een fait accompli konden stellen. Hij wilde, ook gezien de nood
zaak tot soberheid, een opschorting van het experiment tot na een debat 
over het televisiebeleid.22

Drees wees in zijn antwoord weer op de economische belangen, niet en
kel voor een bepaalde firma, maar voor het gehele land. Hij verklapte dat 
hij persoonlijk geen voorstander was van de invoering van de televisie, ge
let op de noodzaak tot bestedingsbeperking. 'Het is een van de gevallen, 
waarin wij tot een compromis moeten komen en waarin een zekere balan- 
ceerkunst nodig zal zijn', besloot de premier 23 Op 23 april gaf Philipsdirec- 
teur Otten de politiek nog een zetje in de gewenste richting. Hij verklaarde 
dat zijn bedrijf binnen tien jaar failliet zou zijn, als niet snel werd gestart 
met televisie in Nederland 24 De werkgelegenheidseffecten die dit op de 
Brabantse provincie en het gehele land zou hebben, lieten zich voorstellen.

In de ministerraad van 2 mei 1951 werd eindelijk besloten om een twee
jarig televisie-experiment te starten. Daarbij speelden niet alleen de export
belangen een rol. Ook het feit dat in de grensstreken beelden uit België en 
Duitsland konden worden ontvangen was hierbij van belang. Op deze uit
zendingen had de Nederlandse overheid in het geheel geen invloed. Met 
name Rutten (OKW) toonde zich voor dit argument gevoelig. Aan het ex
periment zou het Rijk een zendmast, inclusief de verbinding naar de stu
dio, bijdragen, de omroepverenigingen zouden de programma’s verzorgen, 
terwijl Philips de overige kosten moest dragen.25 De rol van de Nozema 
werd, conform Cals' voorstel, strikt beperkt tot de technische leiding van

21 H EK  1950-1951, p. 331.
22 Ibidem, p. 349.
23 Ibidem, p. 354.
24 Ad Teulings, Philips. Geschiedenis en praktijk van een wereldconcern (Amsterdam 

1977) p. 147-151.
25 ARA, notulen MR, inv.nr. 2.02.05, doosnr. 395, 2 mei 1951. Een en ander geschiedde op 

voorstel van Philips, dat in een brief aan de minister van Economische Zaken had 
aangeboden om apparatuur en personeel van PTT, omroepen en Philips te bundelen, zo
dat de televisie vrijwel zonder een beroep op openbare middelen kon worden inge
voerd. Daartoe stelde Philips een complete studio ter beschikking. (ARA, Bijlagen no
tulen MR, inv. nr. 2.02.05.02, doosnr. 467, 2 mei 1951, brief van Ir. Th.P. tromp aan de 
minister van Economische Zaken, dd. 10 feb. 1951) Overigens werd een afschrift van 
deze brief wel aan de minister van V & W, de minister-president en de DG van de PTT 
verzonden, maar niet aan de minister of de staatssecretaris van OKW.
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het experiment.26 Voor de federatie van omroepverenigingen was dit reden 
om haar medewerking aan het experiment op te schorten. Haar leden zagen 
zich van een flink stuk van hun invloed beroofd. Immers, in de Nozema 
hadden de omroepen een veel grotere stem in het kapittel dan in de 
televisiecommissie.

In de tussentijd ging Philips gewoon door met zijn PET vanuit het na
tuurkundig laboratorium in Eindhoven. De twintig kijktoestellen waren 
langzaam gegroeid tot een aantal van honderdvijftig in 1951. Op deze toe
stellen had een beperkte kijkerschare in de eerste in Nederland uitgezonden 
voetbalwedstrijd, PSV met 2-1 van Eindhoven zien winnen 27 Op 17 mei, de 
dag waarop de begroting voor cultuur voor 1951 in de Tweede Kamer be
handeld werd, verschenen artikelen in de pers waarin Philips aankondigde, 
hangende de beslissing van de omroepverenigingen, in juni te starten met 
televisie-uitzendingen vanuit Lopik. 'Wij hebben niet de ambitie, maar wel 
de bereidheid om een begin te maken met deze uitzending. (...) Wij blijven 
er van overtuigd, dat dit ons werk niet is', aldus een woordvoerder van Phi
lips.28 Zoals te verwachten was, leverde deze inbreuk op het privilege van 
de verzuilde omroeporganisaties stof voor een debat in de Tweede Kamer.

De verfoeilijke massa-mens

De Tweede Kamer liep vrijwel unaniem te hoop tegen de plannen van Phi
lips om, buiten de omroepen om, te starten met televisie-uitzendingen. 
Daarbij was niet enkel de liefde voor het verzuilde omroepbestel in het ge
ding. De radiospecialisten waren ook niet overtuigd van de merites van het 
nieuwe medium, en waren bovendien van mening dat het niet het juiste 
moment was voor invoering. Vooral H. van Sleen (PvdA) hekelde Cals 
over het starttijdstip. Noodzakelijke investeringen, zoals voor de oprichting 
van nijverheidsscholen en voor de woningbouw, kwamen hierdoor in het 
gedrang. De sociaal-democraat was niet slechts bevreesd voor de staatsfinan
ciën. Hij voorzag ook problemen voor de bevolking, aangezien een televi
sietoestel ongeveer ƒ900 zou kosten, en na een jaar al ƒ100 aan onder-

26 H TK  1951-1952, Bijl. A, 2300-VI, nr. 12, Eerste Televisienota, p. 21. Overigens geeft 
Berends Drees een opmerkelijke initiërende rol in deze gang van zaken, er enigszins 
aan voorbij gaand dat de besluitvorming plaatsvond op basis van voorstellen van 
Cals, die, zeker wat betreft de verhouding televisiecommissie-Nozema grotendeels 
werden gevolgd. Vgl. Rob Berends, 'Een staatscommissie en een luchtbel. De televisie- 
raad en de sociaal-culturele aspecten van een nieuw massamedium, 1951-1953' in: 
Jaarboek mediageschiedenis 2 (Amsterdam 1990) p. 140-143.

27 de Volkskrant, 4 sept. 1950. Overigens opende de Volkskrant al bij de eerste uitgezon
den wedstrijd de nog steeds lopende discussie over de rol van de tv bij de beoordeling 
van het voetbal; onder het kopje 'Nog een scheidsrechter' vraagt zij zich af 'Ziet de 
televisie anders dan het oog van de scheidsrechter en toeschouwers?’ Beide PSV-goals 
waren omstreden. De eerste goal zou in buitenspelpositie zijn gemaakt, maar tv-beel- 
den wezen het tegenovergestelde uit. Het tweede doelpunt bleek in een close up voor
afgegaan te zijn door een loepzuivere handsbal.

28 Nieuwe Haagsche Courant, 17 mei 1951.
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houdskosten zou vergen. De snelle ontwikkelingen in het buitenland, waar 
de kleurentelevisie zich al aankondigde, waren redenen te meer om 'rustig 
(te) bezinnen, en niet onder de zweep'. Ook Van Sleen onderkende de be
langen van Philips en het hele land, reden waarom hij het Philips-experi- 
ment had toegejuicht. De gloeilampenfabriek mocht echter onder geen be
ding de verantwoordelijkheid voor de programmering krijgen: 'Niet de 
groothandel of een andere industrie dient het programma in handen te 
krijgen. Ik vrees, dat wij dan een programma zouden krijgen, waarbij de 
mensen stenen voor brood krijgen.' De sociaal-democraat verlangde een 
nota over het televisiebeleid, en wilde de toezegging van de staatssecretaris 
dat de regering vöör de behandeling van die nota geen maatregelen op tele
visiegebied zou nemen.29

De KVP'er J. Peters had andere bezwaren tegen het nieuwe medium: 
'Ook kan de principiële vraag worden gesteld of de televisie een gewenste 
vorm van ontspanning is. Waar zij de mogelijkheid opent, met een enkele 
draai aan een knop de wereld in duizenderlei vormen in de huiskamer te 
halen, werkt zij ongetwijfeld de passieve ontspanning in de hand en is het 
gevaar niet denkbeeldig, dat de televisie meewerkt aan de schepping van 
het verfoeilijke artikel massa-mens.' Hij wilde dan ook de grootst mogelijke 
waarborgen ter bescherming van het 'geestelijk volkswelzijn'.30

Ook de oppositionele Th. van der Zaal (ARP) viel de staatssecretaris hard 
aan: 'Wat de televisie aangaat, vragen wij ons af of de Regering ook op dit 
terrein een chaos wil scheppen.' De antirevolutionair, bestuurslid van de 
NCRV, vroeg zich af of het wel billijk was om de omroepen op hoge kosten 
te jagen, zonder hen verantwoordelijkheid in het definitieve bestel toe te 
zeggen. Ook hij had ernstige bedenkingen tegen invoering op een moment 
dat bestedingsbeperking geboden was 31

Staatssecretaris Cals had veel begrip voor de ongerustheid van de kamer
leden. Ook hij vond het een weinig gelukkig tijdstip voor de invoering van 
het nieuwe medium, maar dat was volgens hem niet de kwestie. Hij 
vreesde dat uitstel van invoering veel grotere gevaren met zich bracht. De 
economische belangen voor Nederland waren groot; de export van dure te
levisies zou veel deviezen opleveren. Bovendien dreigde het culturele ge
vaar dat Nederlanders naar de oncontroleerbare Belgische en Duitse zenders 
gingen kijken. De regering zou terughoudend zijn bij de invoering van het 
'mass-medium bij uitstek', en bijvoorbeeld aankoop op afbetaling zo veel 
mogelijk beperken. De wens van Van Sleen om geen beleid te implemente
ren voordat de Kamer zich over een televisienota had uitgesproken, wilde 
de staatsecretaris niet honoreren. Een tweede wens, om de omroepvereni
gingen vooraf al een plaats in het definitieve bestel te garanderen, noemde 
Cals weliswaar billijk, maar hij kon zich er nog niet op vastleggen. De Ka
mer moest zich immers eerst nog uitspreken over een definitieve omroep
wet! Wèl liet hij weten dat de regering in beginsel bereid was ook in de de
finitieve regeling de omroepverenigingen een plaats te geven. Zij konden

29 HTK  1950-1951, p. 1705-1706.
30 Ibidem, p. 1708.
31 Ibidem, p. 1707-1708.
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dan wel beter terugkomen op hun dreigement om uit het experiment te 
stappen. De gewraakte aankondiging van Philips had volgens Cals weinig 
om het lijf. De fabriek had geen nieuwe machtiging gekregen, en mocht op 
basis van de fabriekslicentie slechts de PET-uitzendingen verzorgen. Philips 
mocht zonder nieuwe machtiging geen gebruik maken van de PTT-zen- 
der.32

Enkel Van Sleen was ontevreden over de antwoorden van Cals. Een nota 
zou een steun in de rug van Cals zijn, omdat er volgens de PvdA'er 'tot he
den te veel over het departement heen is geregeerd'. Hiermee doelde Van 
Sleen op de competentiestrijd met V&W en het eigenmachtig optreden van 
Philips en de PTT. Cals moest concrete toezeggingen doen dat er geen beslis
singen werden genomen die bindend zouden zijn voor de periode na het 
experiment, anders zou Van Sleen een motie hiertoe indienen. In tweede 
termijn hield Cals wat betreft de nota de boot af, maar verklaarde wel dat 
nog maar gewerkt werd aan de experimentele fase. Van Sleen was gerustge
steld, ondanks Cals' woorden dat men zich voor de toekomst bond naar
mate men verder ging. Een motie bleef uit.33

De Nozema raakt buiten beeld

Op 20 november 1951, bijna twee maanden na de officiële start van het tele- 
visie-experiment, verscheen de door Van Sleen verlangde Televisienota, 
waarin Cals het televisiebeleid in verleden, heden en toekomst uiteenzette. 
Het bleek dat de Nozema niet van zins was zich buitenspel te laten zetten. 
In een rapport aan de minister van V&W stelde zij dat de verwezenlijking 
van de regeringsplannen 'bij een stringente interpretatie op grote moeilijk
heden' zouden stuiten. Een uitweg uit de problemen wist zij ook: de No
zema zou tijdens de experimentele fase 'centraal richtinggevend orgaan' 
moeten blijven, terwijl de omroepen definitief de verzorging van de pro
gramma's toegewezen moesten krijgen. De regering wees beide eisen af. De 
rol van de Nozema werd beperkt tot de technische leiding, terwijl de om
roepverenigingen, zoals in het Kamerdebat al gemeld, niet meer kregen dan 
een welwillende houding van het departement.

De televisienota markeert het definitieve einde van de prominente rol 
van de Nozema in het beleid. De zendmachtiging, die haar in 1949 was ver
strekt, werd ingetrokken, en voor de periode van het experiment gegund 
aan de nieuw opgerichte Nederlandse Televisie Stichting (NTS), een sa
menwerkingsverband van de omroepverenigingen AVRO, KRO, NCRV en 
VARA.34 Op basis van de machtiging mocht de NTS drie uur per week 
uitzenden, welk kwantum onder haar leden moest worden verdeeld. Ver
der zou een kwart van de zendtijd bestaan uit een gezamenlijk programma, 
zoals dat ook op de radio gebruikelijk was. Zo'n gezamenlijk programma 
werd nodig geacht omdat de omroepen te maken kregen met een meerder

32 Ibidem, p. 1710-1712.
33 Ibidem, p. 1714-1715.
34 De NTS was de voorloper van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
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heid van andersdenkenden, aangezien er maar één zender was. Pogingen 
van de regering om de volledige zendtijd als nationaal programma in te 
richten, waren door de omroepverenigingen getorpedeerd.35 De omroepen 
moesten propaganda voor de eigen kring beperken, politieke mededelingen 
mochten niet polemisch zijn en handelsreclame op tv was verboden.36 
Tevens werd de oprichting van de Televisieraad wereldkundig gemaakt, 
een breed samengesteld college dat onder andere de rol van de televisie
commissie moest overnemen.37 In de raad waren deskundigen van de 
ministeries van OKW en V&W, alsmede van de NTS, de PTT, Philips, de 
'film- en kunstwereld' en het 'culturele leven in het algemeen' opgeno
men. Tenslotte introduceerde de nota een 'televisiebijdrage' (kijkgeld) van 
ƒ2,50 per maand.38

Aangezien de televisie-uitzendingen al gestart waren, kon de Kamer 
slechts nakaarten. Met de inhoud van de nota had geen enkele fractie grote 
problemen. Naast het tijdstip van invoering op een moment van beste
dingsbeperking, was er enkel lichte kritiek op de wijze waarop de regering 
de uitvoering van het televisiebeleid had uitbesteed. Van der Zaal verweet 
het kabinet 'handigheid'. Industrie en omroepen moesten opdraaien voor 
de aanzienlijke kosten, terwijl de regering de touwtjes in handen hield. 
Volgens de NCRV-bestuurder werden de tv-werkers zo in feite zetbaas van 
het departement.39 Van Sleen en Peters drongen aan op een snelle invoe
ring van het kijkgeld: 'Wie eenmaal A (aanvangen) heeft gezegd, dient B 
(betalen) te laten volgen.' De socialist wilde de garantie dat de omroepen 
ook in het definitieve bestel hun rol zouden behouden.40 Peters was nog 
steeds bezorgd over de psychologische uitwerking die de nieuwe huiska- 
mervriend op de volksmentaliteit kon hebben.41

Cals ging slechts kort op de gemaakte opmerkingen in. Hieraan was het 
feit, dat na dit debat het Kerstreces zou aanvangen, en hij de 'aangename 
sfeer' die in de Kamer hing niet wilde verstoren, niet vreemd. Van der 
Zaals verwijt van handigheid pareerde hij ad rem: 'Mijnheer de Voorzitter! 
Dit is een geheel nieuw bezwaar; de bezwaren gaan veelal juist in tegenge-

35 ARA, Notulen MR, inv.nr. 2.02.05, doosnr. 395,10 sept. 1951. Van pleidooien 'voor de 
oprichting van een nationale televisie, die onafhankelijk van de omroepverenigingen 
moest gaan functioneren', was echter absoluut geen sprake in Cals' nota aan de minis
terraad en in zijn televisienota aan de Kamer. Vgl. P.J.A. Idenburg en Th. J.M. Ruigrok, 
In de pers, deel 1, De visie van de pers op commerciële omroep in Nederland. 1951- 
1991: Van REM-eiland tot RTL4 (Den Haag 1991) p. 14-15.

36 Overigens was er op dat moment geen sprake van een principiële afwijzing van com
mercie op de buis: de regering meende dat het beperkte aantal ontvangsttoestellen re
clame onaantrekkelijk zou maken. Wel wilde men een onderzoek naar de mogelijkhe
den van reclame op de radio, vooral gericht op het buitenland, via de Wereldomroep. 
ARA, Notulen MR, inv.nr. 2.02.05, doosnr. 395, 2 mei 1951.

37 Zie voor een beschrijving van oprichting en taken van de Televisieraad: Berends, 'Een 
staatscommie en een luchtbel.'

38 H TK  1951-1952, Bijl. A, 2300-VI, nr. 12, Eerste Televisienota. Een ’standaardgezin' 
had, volgens CBS-gegevens, een besteedbaar weekloon van ƒ45.

39 HTK  1951-1952, p. 1262.
40 Ibidem, p. 1263.
41 Ibidem, p. 1261.



P.B. van der Heiden

stelde richting.' In antwoord op de antirevolutionair bouwde Cals Van 
Sleens alfabet uit: '(...) de eerste die dan volgt, is de C van controleren, en dat 
is een plicht die de Regering op dit punt zeker heeft.’42 Hiermee was voor 
Cals en de Kamer de kous af; televisie was geregeld, de klok kon niet meer 
terug worden gedraaid.

Conclusie

De veronderstelling is gerechtvaardigd dat de televisie, zonder de grote druk 
van Philips, in Nederland nog later zou zijn ingevoerd dan daadwerkelijk 
is gebeurd. De belangen van Philips waren duidelijk: het bedrijf wilde een 
positie veroveren op de groeiende elektronicamarkt. Daartoe was de multi
national al begonnen met eigen uitzendingen vanuit Eindhoven. Officieel 
richtte het bedrijf zich voornamelijk op de export van tv's, maar daarvoor 
was een binnenlandse 'televisiedienst' onmisbaar. Dat deze dienst, in ieder 
geval op termijn, ook een forse interne markt zou creëren, was een door 
Philips niet uitgesproken wetenschap. Het exportargument was van door
slaggevend belang voor de ministerraad. Met name Van den Brink (EZ) en 
Drees waren geporteerd voor het idee om via de uitvoer van dure toestellen 
deviezen binnen te halen.

Warme voorstanders van de televisie waren niet vertegenwoordigd in de 
ministerraad. Met name Drees reageerde zuinig. De tegenstanders bedien
den zich van argumenten van vooral binnenlands-economische en cultu
rele aard. De vrees, dat de televisie de bestedingsbeperking zou bemoeilij
ken, werd zowel in de ministerraad (met name door Drees) als in het par
lement (vooral door de PvdA) nadrukkelijk verwoord. Drees behoorde zo 
dus zowel tot de voorstanders van de produktie van televisietoestellen 
voor de uitvoer, als tot de tegenstanders van de invoering van een Neder
lands televisiebestel. Los van de economische problematiek vreesden velen 
dat de televisie een slechte invloed zou hebben op de mentaliteit van de 
kijkers. De wetenschap dat de tv niet bij de grens kon worden tegengehou
den en de belangen van de Nederlandse industrie wogen zwaarder dan de 
bestedingsbeperking en de angst voor verval van de cultuur. Het culturele 
element werd wel zo belangrijk geacht, dat het televisiebeleid bij het minis
terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd ondergebracht, ten 
koste van de monopolie-aanspraken van V&W.

Heikel punt was, zoals altijd in omroepkwesties, de positie van de om
roepverenigingen. De Kamer was van mening dat deze verenigingen al bij 
voorbaat de garantie moesten krijgen dat zij ook in het definitieve bestel de 
programma's mochten verzorgen. Het kabinet wilde nog geen formele ga
rantie geven, maar toonde zich wel in principe bereid. Echter zonder veel 
enthousiasme; in eerste instantie wilde de ministerraad de zendtijd vullen 
met een gezamenlijk programma onder de vlag van de NTS. De machtspo-

42 Ibidem , p. 1277.
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sitie van de bestaande omroepen was zodanig dat zij deze 'aanval' konden 
afslaan.

Duidelijke verschillen in opvattingen over het televisiebeleid waren er 
niet tussen de verschillende partijen. Eendrachtig streden de 'verzuilde' 
partijen (KVP, PvdA en ARP) om de positie van 'hun' omroepen te be
schermen, terwijl de niet-omroepgebonden W D , CPN en CHU geen pogin
gen deden om zulks te verhinderen. Eenstemmig klonk ook de twijfel over 
het moment van invoering. De Kamer liep telkens achter de feiten aan; een 
poging van Van Sleen om een nota vooraf los te krijgen werd door Cals niet 
gehonoreerd. Zo werd de tv ingevoerd zonder indringende bemoeienis met 
het parlement.

De introductie van de televisie werd zo een onderonsje tussen een aantal 
ministeries (EZ, OKW en V&W), de omroepen, de PTT en Philips. De No
zema werd buitenspel gezet. Na een aanvankelijk protest legden de omroe
pen zich daarbij neer, wellicht gerustgesteld door de prominente positie die 
zij kregen als samenstellende delen van de NTS, officieel de enige zendge
machtigde in Nederland. Het nieuwe medium kon, zonder veel politiek 
gekrakeel, Nederland gaan veroveren.
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’JE GELD OF GEEN WONING!’
DE WONINGBOUWCRISIS VAN 1 951-1952

J.J.M. Ramakers

Inleiding

De Woningbouwvereniging, het orgaan van de Algemene Bond van Wo
ningbouwverenigingen (Nationale Woningraad), was geen blad dat zijn le
zers vrijblijvend divertissement voorschotelde. Zelfs de kennelijk schalks 
bedoelde 'wijsheid van de maand' waarmee elk nummer opende, blonk 
zelden uit door sprankelende humor. Oubolligheid was troef. Slechts een 
enkele keer zal de 'wijsheid' aan de lezer een glimlachje hebben ontlokt. In 
september 1951 hield De Woningbouwvereniging zijn lezers een 'nieuw 
motto voor huisvestingsambtenaren' voor: 'Je geld of geen woning!'1 Het 
glimlachje zal zuur geweest zijn. Nu waren de tijden er ook niet naar om 
aan geboren lachebekjes gehoor te geven. Het motto gaf enigszins sarcastisch 
de zorg van velen weer.

In september 1951 immers leken de woningbouwplannen, die de minis
ter van Wederopbouw en Volkshuisvesting, J. in 't Veld, de afgelopen ka
binetsperiode vol optimisme had verdedigd èn enkele jaren met verve had 
uitgevoerd, als gevolg van de Koreacrisis voor geruime tijd naar de ijskast 
verwezen te worden. Voor hoe lang precies was volstrekt niet duidelijk. 
Evenmin trouwens was het duidelijk wie of wat door kabinet en parlement 
nu in werkelijkheid als volksvijand nummer één werd beschouwd: de wo
ningnood, die zich in de volksmond en in de publieke opinie2 die naam 
had verworven, of het communisme, dat in de zomer van 1950 in Korea, 
naar velen meenden, zijn ware agressieve aard had getoond en de westerse 
waarden fundamenteel leek te bedreigen.

In dit artikel zal ik ingaan op de gevolgen van de Koreacrisis voor het 
bouwbeleid in het algemeen en voor de woningbouw in het bijzonder. 
Welke maatregelen zijn er op initiatief van regering en parlement getroffen 
om de oorspronkelijke woningbouwplannen toch zoveel mogelijk door

1 De Woningbouwvereniging. Uitgave van de Nationale Woningraad, Algemene Bond 
van Woningbouwverenigingen 11 (1951) p. 89.

2 J.J.M. Ramakers, 'Wederopbouw en volkshuisvesting: misplaatst optimisme' in: P.F. 
Maas ed., Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet- 
Drees-Van Schaik 1948-1951, band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructu
rele opbouw (Nijmegen 1992) p. 112.
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gang te laten vinden? De belangrijkste vraag is of regering en parlement on
danks de problemen waarin de economie verkeerde een duidelijke keuze 
hebben gemaakt voor de bestrijding van de woningnood.

’Beperking zal nodig zijn'

Toen minister-president W. Drees op zaterdag 17 maart 1951 de regerings
verklaring van het nieuwe kabinet-Drees aflegde, was het al duidelijk dat er 
zich donkere wolken boven de Nederlandse economie samenpakten. Niet 
voor niets was het regeerprogram, anders dan in 1948, vooraf aan het oor
deel van de kamerfracties onderworpen. De communistische dreiging 
noopte tot een substantiële verhoging van de defensie-uitgaven, kapitaal 
was schaars, en door de Koreacrisis waren de prijzen op de wereldmarkt 
sterk gestegen. Toch hield de regering vast aan de wenselijkheid van een 
sluitend staatsbudget en een evenwichtige betalingsbalans. Beperking van 
consumptie en investeringen was daarom noodzakelijk.

Het regeerprogram liet er geen twijfel over bestaan dat ook de bouw
nijverheid hierdoor getroffen zou worden. Het totale bouwprogramma zou 
met ƒ300 miljoen worden terug gebracht, maar de woningbouw zou zo veel 
mogelijk worden ontzien. Concrete cijfers gaf het regeerprogram verder 
niet.3 Ook Drees' toelichting in de Kamer was niet erg verhelderend: 'Ook 
in de komende jaren zal Nederland in dit opzicht (de woningbouw, JR) 
meer moeten doen dan vele andere landen. Beperking echter zal nodig zijn 
en zal naar het oordeel der Regering, juist in verband met het vele, dat is tot 
stand gekomen, zonder te ernstige schade mogelijk blijken. (...) Met dit alles 
mag echter niet te ver worden gegaan, willen wij de toekomst van ons volk 
niet in gevaar brengen. Woningbouw blijft noodzakelijk en industrialisatie 
blijft geboden, ter wille van de behoeftevoorziening van ons volk, evenzeer 
als ten behoeve van de werkgelegenheid van het groeiend aantal arbei
ders.'4

De Kamer was er echter niet helemaal gerust op. Het verzoek om toelich
ting op de woningbouwparagraaf was algemeen. De PvdA'er J. Burger 
drukte het op de van hem bekende onomwonden wijze uit: 'Over de 
woningbouw lezen we: "Woningbouw blijft noodzakelijk." Voor die 
mededeling hadden we waarlijk geen Regeringsverklaring nodig. De vraag 
is of de woningbouw te midden van de beperkingen toch de vereiste priori
teit zal behouden!'5

Het antwoord op die vraag kwam op 28 april6 toen In 't Veld bij missive 
aan de Tweede Kamer het gewijzigde bouwplan voor 1951 deed toekomen. 
Het totaalbedrag van het bouwprogramma bedroeg ƒ1377 miljoen, zo'n ƒ260 
miljoen minder dan het oorspronkelijke plan. Naast vele kleine bezuini-

3 CPG, archief Drees, map 5, Ontwerp-program, door de vijf (wn.) Fractievoorzitters op
2 maart 1951 aanvaard als grondslag voor de samenstelling van een kabinet.

4 HTK  1950-1951, p. 1238-1240.
5 Ibidem, p. 1247.
6 Op 2 april had In 't Veld de bezuinigingen al voor de radio aangekondigd.
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gingsposten kwam het leeuwedeel van de bezuinigingen op rekening van 
de post weg- en waterbouwkundige kapitaalswerken (van ƒ347,6 naar ƒ232,6 
miljoen) terwijl nog werd onderzocht of een verdere verlaging met ƒ50 mil
joen mogelijk was. De post genie en marine daarentegen werd met liefst 
ƒ50,5 miljoen verhoogd (was oorspronkelijk ƒ75 miljoen). De woningbouw 
werd min of meer ontzien. Zij leverde 'slechts' ƒ20 miljoen in, zodat voor 
deze post nog ƒ540 miljoen resteerde.7

Ondanks deze korting op zijn begroting verwachtte In 't Veld in 1951 nog 
ruimschoots aan het meerjarige woningbouwprogramma dat hij drie jaar 
eerder had gepresenteerd te kunnen voldoen. Veel zou afhangen van de 
ontwikkeling van de bouwkosten. Bij de begrotingsbehandeling in de Eerste 
Kamer, enkele weken later, verklaarde de minister met de hem eigen blij
moedigheid: 'Wat de woningbouw betreft (...) staat het wel vast, dat deze dit 
jaar nog wel op peil zal blijven, en de schatting, dat er dit jaar ongeveer
50.000 woningen gereed zullen komen, lijkt mij zeker niet te optimistisch. 
Wij moeten hierbij in het oog houden, dat in het begin van dit jaar reeds 
ruim 53.000 woningen in aanbouw waren, en ik geloof, dat wij wel mogen 
aannemen, dat daarvan in de loop van het jaar ongeveer 50.000 gereed zul
len komen. Deze 50.000 zijn dan nog altijd 5000 boven het oorspronkelijke 
aantal, dat was aangenomen in het plan, dat ik hier drie jaar geleden heb 
ontvouwd, zodat van een achterstand geen sprake is. De vraag is alleen: wat 
zal er in de verdere toekomst gebeuren?'8

Voorlopig zou In 't Velds beleid erop gericht zijn het aantal in uitvoering 
zijnde woningen tot 40.000 terug te brengen. Pas in het najaar wilde hij de 
uitgifte van vergunningen voor nieuwe woningbouwprojecten weer op
voeren. Hij verwachtte dan voor 1952 te kunnen rekenen op het gereedko
men van 45.000 woningen. 'Wanneer men meer wil, dan die 45.000 wonin
gen, dan zal men voor meer middelen moeten zorgen', waarbij de sober le
vende In 't Veld onder meer dacht aan een spaaractie, want 'ik wil er tel
kens opnieuw op wijzen, dat er nog grote bedragen door ons volk worden 
uitgegeven aan alcohol, tabak, snoeperijen en luxe-artikelen.'9

'Mijn portefeuille hadden ze nog nooit zien wapperen'

Veel alternatieven voor noodgrepen als spaaracties zullen er ook wel niet 
geweest zijn, gezien het halsstarrige verzet van minister van Financiën P. 
Lieftinck tegen elke poging de overheidsuitgaven voor de woningbouw op

7 De Nederlandse Gemeente 5 (1951) p. 228-229; Bouw. Centraal weekblad voor het 
bouwwezen 6 (1951) p. 131. In de ministerraad werd overigens op 23 april 1951 nog ge
sproken over een bouwplan van ƒ1407 miljoen, na een bezuiniging met ƒ300 miljoen. 
(ARA, notulen MR, inv. nr. 2.02.05, 23 april 1951)

8 H EK  1950-1951, p. 436.
9 Ibidem, p. 436-437. Bij de opening van een fabrieksgebouw te Zeist sprak In 't Veld la

ter: 'Als ons volk bijvoorbeeld zou kunnen besluiten geen koffie meer te drinken, zouden 
wij meer dollars besparen dan voor het hele bouwprogramma nodig zijn. Wat zou erger 
zijn: het nog eens met koffiesurrogaat te proberen of het bouwprogramma te verminde
ren?' (Bouw 7 (1952) p. 175)
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te voeren of de woningbouw inflatoir te financieren. Toen In ’t Velds 
woordvoerder Wim Dam bijvoorbeeld op het PvdA-partijcongres in febru
ari 1951 namens de afdeling Den Haag een amendement indiende dat de re
gering uitnodigde er naar te streven in 1952 50.000 woningen te bouwen en 
in 1953 55.000, torpedeerde Lieftinck het voorstel hoogstpersoonlijk. Door 
zijn felle verzet binnenskamers kreeg hij het partijbestuur mee en het 
amendement haalde het niet.10 Ook in de ministerraad lag Lieftinck dwars. 
Op 23 april deelde hij mee dat hij met In 't Veld had afgesproken dat deze 
zou overwegen het woningbouwprogramma terug te brengen van 55.000 tot
40.000 woningen.11 Door de kapitaalschaarste vreesde hij ernstige 
financieringsmoeilijkheden. De gemeenten zouden waarschijnlijk niet de 
mogelijkheid hebben voldoende woningwetleningen af te sluiten, terwijl 
financiering door de rijksoverheid inflatoire effecten zou hebben. Ondanks 
het feit dat Drees ernstige bezwaren had tegen zo'n ingrijpende reductie op 
het woningbouwprogramma en hij verklaarde aan de woningbouw 'zeer 
hoge prioriteit’ te willen toekennen, wilde Lieftinck geen enkele 
verplichting op zich nemen voor de financiering van het bouwprogram
ma.12

In het verleden had In 't Veld zich steeds een loyaal uitvoerder getoond 
van het zuinige kabinetsbeleid, maar er waren grenzen aan zijn vermogen 
tot het accepteren van Lieftincks financiële zelotisme, zo zou spoedig blij
ken. Waarschijnlijk heeft In ’t Veld zich gesteund geweten door Drees toen 
de gemoederen hoog opliepen tijdens de discussies in het kabinet over de 
rijksbegroting en het bouwprogramma voor 1952. In 't Veld herinnerde het 
zich later zo: 'We probeerden binnen het kabinet tot overeenstemming te 
komen, maar Lieftinck wilde niet verder gaan dan tot 30.000 (nieuw te bou
wen woningen in 1952, JR). Toen heb ik gezegd: Dat kan ik met mijn ver
antwoordelijkheid onmogelijk dekken; ik zal genoodzaakt zijn om af te tre
den. Ze schrokken. Mansholt dreigde herhaaldelijk met aftreden, maar 
mijn portefeuille hadden ze nog nooit zien wapperen. Dus dacht Lieftinck: 
het zal hem wel ernst zijn. Uiteindelijk werden we het eens op 40.000. Die

10 Aldus herinnert In 't Veld het zich vijfentwintig jaar later. (J. van Helsdingen, 'De 
Haagse Oudgedienden of: 25 jaar bouwbeleid’ in: Cobouzomagazine 3 (1975) nr. 25, p. 
19-20) In de herfst van 1951 zou het partijbestuur zich overigens tegen de bezuinigingen 
op de woningbouw keren. De naderende verkiezingen zullen daar niet vreemd aan ge
weest zijn. (M. Brinkman, 'Drees en de Partij van de Arbeid' in: H. Daalder en N. 
Cramer ed., Willem Drees (Houten 1988) p. 71)

11 Kennelijk doelde Lieftinck op het bouwprogramma voor 1952. Overigens was in het 
meerjarig bouwprogramma van In 't Veld voor 1952 slechts voorzien in 50.000 wonin
gen. In ’t Veld voorzag dat pas in de jaren daarna jaarlijks 55.000 woningen gebouwd 
zouden kunnen worden.

12 ARA, notulen MR, inv. nr. 2.02.05, 23 april 1951. In 1948 had het Rijk juist vanwege 
mogelijke inflatoire effecten de financiering van de woningwetbouw afgestoten naar 
de gemeenten, (zie: Ramakers, 'Wederopbouw en volkshuisvesting', p. 197-201) Het 
was overigens maar zeer de vraag of de Woningwet het de rijksoverheid toestond de 
gemeenten in de kou te laten staan als zij de financiering van de woningwetbouw niet 
rond kregen.
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kwamen in de Troonrede. En er kwam bi] te staan: als de omstandigheden 
het mogelijk maken, zal naar een hoger aantal worden gestreefd.’13

Een noodzakelijke beperking?

In 't Veld mag de uitkomst van de onderhandelingen als een persoonlijke 
overwinning hebben gevierd, belanghebbende maatschappelijke organisa
ties, pers en parlement, die uiteraard onwetend waren van de spanningen 
tussen de bewindslieden, oordeelden daar anders over.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bijvoorbeeld belegde op 11 
oktober te Utrecht een buitengewoon congres, dat voor een belangrijk deel 
in het teken stond van het woningbouwprobleem. In een resolutie gaf de 
VNG uitdrukking aan haar ongerustheid over het woningbouwprogramma 
voor 1952. Zij meende dat in 1952 minstens 50.000 woningen gebouwd 
moesten worden, wilde het inhalen van het woningtekort niet onaan
vaardbaar ver naar de toekomst worden verschoven. Zij vreesde dat zonder 
ingrijpen van de rijksoverheid zelfs het streefgetal van 40.000 woningen 
niet zou worden gehaald. De gemeenten konden op de uiterst krappe kapi
taalmarkt immers nauwelijks terecht, temeer daar zij gebonden waren aan 
het zogenaamde rentegamma: een door de minister van Financiën vastge
steld maximaal te betalen rentepercentage, dat onder meer was bedoeld om 
de concurrentie van de gemeenten op de kapitaalmarkt te beteugelen. 
Daarom vroeg de VNG met de grootste klem terug te keren naar het in 1948 
verlaten systeem van door het Rijk verleende voorschotten voor de wo
ningwetbouw. Op het congres van het Nederlands Instituut voor Volks
huisvesting en Stedebouw en de Nationale Woningraad van 24 oktober 
werd een resolutie van gelijke strekking aangenomen.14

De teleurstelling over het bouwplan was ook in de pers algemeen: niet al
tijd was er begrip voor de positie van het kabinet en in sommige kranten 
overheerste doffe berusting. De Nieuwe Haarlemse Courant bijvoorbeeld 
betwijfelde, net als de VNG, of zelfs het verlaagde bouwprogramma van
40.000 woningen wel haalbaar zou zijn.15 Het Algemeen Handelsblad was 
strijdlustiger: het vroeg zich af of men 'zelfs onder het klimaat van de on
vermijdelijke versterking van onze defensie, de vertraging van de woning
bouw berustend moet aanvaarden, of dat men met alle middelen moet zin
nen dit euvel aan te tasten, dat gelijk een slepende ziekte is in onze na-oor-

13 Van Helsdingen, 'Haagse Oudgedienden', p. 20. De letterlijke tekst van de Troonrede 
was nog iets scherper: 'In het bouwprogram voor het komende jaar is gerekend op de 
bouw van 40.000 woningen. Het zal van het grootste belang zijn indien binnen het ka
der der financieringsmogelijkheden het aantal kan worden opgevoerd.’ ('Leden van de 
Staten-Generaal.' Nederland onder Juliana. De troonredes met commentaar van Jan 
Blokker (Bussum 1981) p. 30-31)

14 DNG  5 (1951) p. 490; Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 32 (1951) p. 161. 
Ook de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond belegde ongeveer gelijktijdig in 
Utrecht een demonstratief congres. (HTK 1951-1952, p. 371)

15 Nieuwe Haarlemse Courant, 27 en 28 sept. 1951.
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logse samenleving.'16 Het Parool stelde kortaf: 'We zijn allerminst ervan 
overtuigd, dat de noodzakelijke beperking der investeringen dwingt tot de 
voorgenomen vermindering.'17 Het geestverwante Vrije Volk ontzag In 't 
Veld wat meer: 'De beperking, die de Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting zich heeft moeten opleggen, komt van buiten af. 
Wanneer men nu meer dan 40.000 woningen wil bouwen in het volgend 
jaar (...), dan zal men moeten aangeven, hoe er meer geld op tafel moet ko
men.'18 De politiek leider van de KVP tot slot, tevens staatkundig hoofd
redacteur van de Volkskrant, nam in 'zijn' krant kennelijk een voorschot 
op de algemene beschouwingen over de rijksbegroting.19 Romme schreef op 
4 oktober: 'Er is uit sociaal oogpunt wel iets bijzonder onaangenaams aan 
vermindering van de woningbouw. En dat is niet alleen, dat zij een con- 
sumptiebeperking betekent in wat onmisbaar is, maar dat deze consumptie- 
beperking alleen op het hoofd van een deel van de bevolking neerkomt, de 
ongelukkige groep, welke zij betrekkelijk toevallig treft. Economisch ge
sproken, is de inkrimping van de woningbouw ook alles behalve een voor
delig geval. In verhouding tot tal van andere investeringen vraagt zij im
mers geen overmatige invloed. Bij alle harde maatregelen, welke de rege
ring heeft moeten beramen, om het gat in de betalingsbalans te dichten, 
heeft de regering de toekomst van ons volk terecht vooropgesteld. Het gaat 
primair erom, dat wij de vrijheid redden en dat wij welvaart opbouwen. 
Het lijkt ons toe, dat er aan deze primaire overweging tekort wordt gedaan, 
wanneer we in de gegeven woningnood de woningbouw moeten gaan in
perken.'20

'Uit liefde voor familie- en gezinsleven'

Het was duidelijk dat het kabinet het in het parlement zwaar te verduren 
zou krijgen. Bij de algemene beschouwingen werd ongebruikelijk veel aan
dacht besteed aan het specifieke probleem van de woningbouw. Het parle
ment wenste de discussie kennelijk niet uit te stellen tot de behandeling 
van het begrotingshoofdstuk Wederopbouw en Volkshuisvesting. Het was 
ook opmerkelijk dat de KVP niet, zoals gebruikelijk, fractievoorzitter 
Romme inzette in het debat, maar partijvoorzitter en volkshuisvestings- 
specialist W.J. Andriessen. 'De verklaring hiervoor is hierin te vinden, dat 
mijn fractie van oordeel is, dat het wel zeer belangrijke probleem van de 
volkshuisvesting een dergelijke afwijking van de overigens zeer waarde
volle traditie wettigt', aldus Andriessen 21

16 Algemeen Handelsblad, 29 sept. 1951.
17 Het Parool, 16 okt. 1951.
18 Het Vrije Volk, 21 sept. 1951.
19 Zoals In 't Veld al enigszins op de discussie was vooruitgelopen in zijn antwoord van 14 

september op schriftelijke vragen van Andriessen (KVP) en Beemink (CHU) d.d. 18 
juni respectievelijk 2 augustus. (HTK  1950-1951, Aanhangsel, p. 191, 223, 229)

20 de Volkskrant, 4 okt. 1951.
21 HTK  1951-1952, p. 362.
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De hoofdrollen in het debat waren weggelegd voor de woordvoerders 
van de drie grootste partijen: de fractievoorzitters van de VVD en de PvdA, 
respectievelijk P.J. Oud en L.A. Donker, en de eerder genoemde Andriessen. 
Oud verloochende zijn functie van voorzitter van de VNG geenszins. Zijn 
bijdrage aan het debat kan gerust een reprise van de VNG-resolutie worden 
genoemd. Hij pleitte andermaal voor herinvoering van het Rijksvoorschot- 
tensysteem. Maar hij wees de minister van Financiën er tevens fijntjes op 
dat deze nog de beschikking had over ƒ280 miljoen aan overschotten uit het 
Gemeentefonds, die hij aan de gemeenten zou moeten uitkeren voor het 
doen van kapitaalsuitgaven.22

Donker vestigde er de aandacht op dat blijkens het voorlopig verslag 
vrijwel alle partijen de bouw van 50.000 woningen per jaar noodzakelijk 
achtten. Nu de financiering van 10.000 extra woningen onzeker was, zou de 
regering desnoods een bedrag uit de tegenwaarde van de Marshall-hulp be
schikbaar moeten stellen of zou zij weer rijksvoorschotten moeten verle
nen. Eventuele inflatoire effecten achtte hij aanvaardbaar gezien het sociale 
belang van de woningbouw en de dreigende werkloosheid in het bouwbe
drijf.23

Andriessens bijdrage aan de discussie was één groot pleidooi voor een 
hogere woningproduktie. De onrust in het land naar aanleiding van de pu- 
blikatie van het gereduceerde woningbouwprogramma kwam volgens hem 
voort uit een diepgewortelde 'liefde voor familie- en gezinsleven'. Zij be
wees de noodzaak dat de ’woningvoorziening tot een der primaire doelein
den van het Regeringsbeleid zal worden gemaakt'. Morele èn economische 
belangen dwongen tot het stellen van deze prioriteit: 'Eén ding staat wel 
vast: met de bouw van 40.000 woningen kan het land kennelijk geen genoe
gen nemen en Regering en Kamer doen goed daarmede rekening te hou
den.'

Ook hekelde Andriessen de verwarring die door het kabinet was gezaaid. 
Terwijl Lieftinck star vasthield aan een maximum bouwprogramma van
40.000 woningen toonde In 't Veld, die erom bekend stond dat hij er nogal 
eens wat uitflapte,24 zich in de media weer eens van zijn zonnigste zijde: hij 
verwachtte veel resultaat van lopende en nog uit te schrijven gemeente
lijke en nationale woningbouwleningen, waardoor wellicht toch een pro
gramma van 50.000 woningen te realiseren zou zijn 25

22 Ibidem, p. 357-358.
23 Ibidem, p. 350. Op 11 augustus hadden Donker en fractiesecretaris S.A. Posthumus 

trouwens al namens het bureau van de PvdA aan hun partijgenoten-ministers laten we
ten te staan op de bouw van 50.000 woningen. De toestand van de volkswoningbouw 
dreigde anders 'desastreus' te worden. (CPG, archief Drees, map 22, brief L.A. Donker 
en S.A. Posthumus aan de partijgenoten-ministers, 11 aug. 1951)

24 Van Helsdingen, ’ Haagse Oudgedienden’, p. 20.
25 In 't Veld erkende later: 'Zodat er in het Vrije Volk twee berichten stonden: De minis

ter zegt: 40.000 woningen en De minister zegt: 50.000 woningen. Alleen stond er niet bij 
dat twee verschillende ministers dat hadden gezegd.' (Ibidem) In 't Velds optimisme 
was inderdaad spreekwoordelijk. In de Kamer leidde dat wel eens tot irritaties om
dat men zo nu en dan wel eens betwijfelde of de minister de gewekte verwachtingen 
wel kon inlossen. (Ramakers, 'Wederopbouw en volkshuisvesting', passim) Een enkele
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De conclusie van Andriessens betoog was duidelijk: 'Er mag geen redelijk 
middel onbeproefd worden gelaten om tot de bouw van 50.000 woningen te 
geraken.’ Vrijblijvend was die conclusie niet. In een motie van orde, waarin 
Andriessen het belang van de woningvoorziening op één lijn stelde met dat 
van defensie, de investeringen en de betalingsbalans, nodigde hij de rege
ring uit op zo kort mogelijke termijn die middelen te onderzoeken. Daarbij 
zou de regering zich er ook op moeten beraden of een geleidelijke huurver
hoging niet wenselijk was om de woningbouw te stimuleren26 èn zij zou 
moeten onderzoeken of de rentegamma-politiek niet schadelijk was voor 
de bouw van woningwetwoningen.27

Lieftinck weigert van de lijn af te wijken

De spanningen tussen Lieftinck en In ’t Veld waren voelbaar in het ant
woord van Drees: 'Laat men verstaan, dat de Minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting (...) wel eens op een andere wijze de accenten legt dan 
de Minister van Financiën, die het oog moet richten op financiering van al 
wat te verrichten valt.' Niettemin was Drees gematigd hoopvol gestemd. 
Hij was ervan overtuigd dat de reacties in den lande op het bouwplan de 
woningbouw alleen maar ten goede zouden komen. Drees verheugde zich 
over de initiatieven van gemeentebesturen om de financieringsruimte te 
vergroten. Veel zogenaamde 'burgerzinleningen' waren al 'uitmuntend ge
slaagd'. Ook waren institutionele beleggers met leningen over de brug ge
komen.28 Tot slot droeg ook de nog uit te schrijven rijkslening ertoe bij dat 
de vooruitzichten gunstiger waren dan toen de begroting werd opgesteld. 
Over een huurverhoging moest de Kamer echter niet te licht denken. 
Lonen en prijzen zouden gemakkelijk kunnen stijgen tot een niveau 
waarop de export in de knel zou komen: 'Dit gaat mij veel te ver.’ Ook spe
culaties over verhoging of afschaffing van het rentegamma achtte hij uit 
den boze. Het enige effect zou zijn dat potentiële investeerders kapitaal

keer lijkt overigens zelfs In 't Veld, geconfronteerd met een eindeloos lijkende reeks 
problemen, bevangen door moedeloosheid, want eind augustus 1951 verzocht de minis
terraad hem de inleiding van de memorie van toelichting op zijn begroting 'in blijmoe
diger sfeer’ om te werken. (ARA., notulen MR, inv. nr. 2.02.05, 27-28 aug. 1951)

26 Teneinde de loonkosten in de hand te houden waren de huren na de oorlog kunstmatig 
laag gehouden. De overheid paste de onrendabele exploitatielasten (gedeeltelijk) bij. 
De lage-hurenpolitiek vormde een rem op de woningbouw omdat de lasten voor de 
overheid op termijn niet meer te dragen zouden zijn. Bovendien boden de subsidie- en 
bijdrageregelingen particuliere bouwers geen waterdichte garantie op een rendabele 
exploitatie van de woningen. (Ramakers, 'Wederopbouw en volkshuisvesting', p. 166- 
174)

27 HTK  1951-1952, p. 362-364.
28 Voor een aantal institutionele beleggers, zoals de Coöperatieve Levensverzekerings

maatschappij 'Concordia', eigendom van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), 
speelden nadrukkelijk ideële motieven mee. (Volkshuisvesting. Maandblad van het 
Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting, Nationale Centrale van Katholieke 
Woningbouwverenigingen 3 (1951) nr. 10/11, p. 12)
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zouden achterhouden met het oog op een verwachte stijging van de rente. 
De conclusie van zijn rede tekende Drees dan ook weer ten voeten uit: 'Ik 
vraag ook de Kamer matiging te betrachten en niet alles tegelijk prioriteit te 
willen geven.'29

De laatste opmerking zette tevens de toon voor Lieftincks bijdrage aan 
het debat, een bijdrage waarin een stil verwijt aan gemeenten en Kamer 
doorklonk. Veel gemeenten hadden volgens Lieftinck hun prioriteiten ver
keerd gesteld en daardoor te veel hooi op hun vork genomen. Zij hadden te 
veel kapitaalsuitgaven met kort krediet moeten financieren. Het lukte de 
gemeenten niet meer bij de heersende krapte op de kapitaalmarkt hun le
ningen te consolideren. Lieftinck zei het belang van de woningbouw te on
derkennen maar hij weigerde 'het bedrag dat voor de woningbouw gereser
veerd zal worden, zonder meer (te) fixeren, zonder aandacht te schenken 
aan de andere behoeften en zonder de urgentie van die andere behoeften af 
te wegen tegenover de behoefte aan de laatste 10.000 woningen, waarover 
zoveel te doen is geweest en nog te doen is.' Hij weigerde ten enen male 
zijn toevlucht te nemen tot inflatoire financiering van de woningbouw: 
'Het Regeringsbeleid houdt nu eenmaal ten aanzien van het vraagstuk van 
het monetaire en het betalingsbalansevenwicht een zeer duidelijke lijn in. 
De Regering is niet van plan om voor het woningbouwprobleem, hoe be
langrijk ook, van die lijn af te wijken.'30

Dat was ferme taal, maar nam de Kamer er ook genoegen mee? Oud in 
ieder geval niet. De gemeenten trof volgens hem geen enkele blaam. Zij 
konden niet anders dan met kort krediet financieren omdat het rente- 
gamma hen daartoe dwong en de woningwetvoorschotten waren afgeschaft. 
Het enige alternatief zou zijn geweest: stopzetting van de woningbouw.31

Ook Donker was niet overtuigd. Had Andriessen al een discrepantie ont
dekt tussen de vooruitzichten van In ’t Veld en die van Lieftinck, Donker 
signaleerde een tegenstelling tussen de redevoeringen van de gematigd op
timistische Drees en die van een pessimistische minister van Financiën, die 
weigerde prioriteit aan de woningbouw te verlenen.32 De Kamer had die 
prioriteit wèl uitgesproken. Donker had ook een motie klaarliggen, maar hij 
had eerst het antwoord van de regering af willen wachten, 'meer in over
eenstemming met het gebruik in deze Kamer dan de methode, die de heer 
Andriessen heeft gevolgd', voegde hij er wat verongelijkt aan toe. Overi
gens had hij ook wel wat bezwaren tegen de motie-Andriessen. Het ge
vraagde beraad over de te nemen maatregelen zou wel eens te veel tijd in 
beslag kunnen nemen. Het was beter als het regeringsbeleid er zonder meer 
op gericht was de bouw van 50.000 woningen te halen, onafhankelijk van 
nader beraad. Verder koesterde hij dezelfde bezwaren als Drees tegen de pas-

29 HTK  1951-1952, p. 415-416.
30 Ibidem, p. 427.
31 Ibidem, p. 431.
32 Ook de columnist van Volkshuisvesting hekelde de verwarring die door In ’t Veld, 

Drees en Lieftinck was gezaaid: 'Gelet op die ietwat weifelende uitlatingen vraag ik 
me zelf af (...) krijgen we nu de door de Kamer verlangde 50.000 woningen?' 
(Volkshuisvesting 3 (1951) nr. 12, p. 15)
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sage over de rentegamma-politiek. Beleggers mochten niet in de verleiding 
worden gebracht hun kapitaal nog een tijdje achter de hand te houden.33

Andriessen had niet willen aannemen dat Donker aan 'politieke jaloers
heid' leed, maar diens opmerking over het tijdstip van indienen van zijn 
motie achtte hij misplaatst. Als de omstandigheden dat vereisten, wat het 
geval was, kon van gewoonten worden afgeweken. Bovendien had al een 
schriftelijke gedachtenwisseling plaats gevonden.

De KVP-voorziter was het met Lieftinck eens dat inflatoire financiering 
vermeden moest worden. Daarom diende de regering zich op andere mid
delen te beraden: 'Ik ben vooralsnog van mening, dat voldoende tot uit
drukking is gebracht, dat voor het jaar 1952 50.000 woningen moeten wor
den gebouwd.' De bezwaren tegen de formulering over het rentegamma 
deelde hij niet, maar overleg met enkele fractievoorzitters had hem ervan 
overtuigd dat een redactioneel gewijzigde motie op meer steun zou kunnen 
rekenen. De nieuwe motie diende hij mede in namens Donker, Schouten 
(ARP), Oud, Tilanus (CHU) en Romme. Zij nodigde de regering uit: 'a. haar 
beleid te richten op de bouw van 50.000 woningen voor het jaar 1952 en 
voorts zich te beraden over de middelen en maatregelen welke, ook voor 
een verdere toekomst, een redelijke voorziening in het woningtekort zo 
veel mogelijk zou waarborgen; b. bij dit beraad ook de vraag te beantwoor
den of een geleidelijke aanpassing van de huren aan een economisch ver
antwoord huurniveau niet een der noodzakelijke middelen moet zijn om 
o.m. deze voorziening te verwezenlijken; c. haar beleid met betrekking tot 
de financiering van de woningbouw zodanig te voeren dat, onder voorop
stelling van de noodzakelijkheid van het behoud van het monetair even
wicht, ook de bouw van woningwetwoningen in redelijke omvang gewaar
borgd is.'34

Ook de CPN diende twee moties in. Zij had bezwaren tegen de motie- 
Andriessen omdat deze aan defensie en woningbouw dezelfde prioriteit 
verleende, èn omdat zij de mogelijkheid van een huurverhoging in over
weging gaf. De CPN-moties nodigden de regering uit een gedwongen wo- 
ningbouwlening tegen lage rente uit te schrijven en het rijksvoorschotten- 
systeem voor de woningwetbouw in ere te herstellen.35

Drees liet weten dat de nieuwe motie-Andriessen voor de regering alles
zins acceptabel was: 'Ik kan slechts bevestigen, dat het ook de wens van de 
Regering is om het aantal te bouwen woningen op te voeren, zo mogelijk 
tot het algemeen als streefcijfer genoemde getal van 50.000. (...) De motie 
van de heer Andriessen, thans door verschillende richtingen gesteund en 
in bepaalde zin gewijzigd, is een motie waartegen van de kant van de 
Regering zeker geen bezwaar is in te brengen.’36

Als om elk misverstand uit te sluiten, voegde Lieftinck daar echter ogen
blikkelijk aan toe dat aan wijziging van de rentegamma-politiek en aan her
invoering van het rijksvoorschottensysteem niet te denken viel. Het tekort

33 HTK  1951-1952, p. 430.
34 Ibidem, p. 434-435.
35 Ibidem, p. 442-443, 448.
36 Ibidem, p. 444.
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aan kapitaal stond volgens hem volstrekt los van het rentegamma. Het pro
bleem was de wanverhouding tussen de investeringsbehoefte en het aanbod 
aan spaarkapitaal. Uiteraard ontraadde hij de CPN-moties: de Kamer diende 
het aan de regering over te laten hoe zij uitvoering meende te moeten ge
ven aan de gedachte die was neergelegd in de motie-Andriessen.37 De mo- 
tie-Andriessen werd met vijf CPN-stemmen tegen aangenomen, beide an
dere moties werden met vijf CPN-stemmen vóór verworpen.38

Een beroep op burgerzin

Bij de behandeling van de begroting voor wederopbouw en volkshuisves
ting aan het eind van het jaar leken de perspectieven voor de woningbouw 
niet veel, maar toch iets gunstiger dan enkele maanden eerder. Voor 1951 
werd de voltooiing van een record-aantal woningen verwacht, de proble
men ten spijt. In 't Veld wees er in zijn memorie van antwoord bovendien 
nog eens nadrukkelijk op dat de regering zich gebonden wist aan de motie- 
Andriessen. De woningbouw behoorde mèt defensie en de industrialisatie 
tot de primaire doeleinden van het regeringsbeleid. Hij zou alles in het 
werk stellen om het bouwplan te overtreffen. De financiering van woning
wetwoningen baarde hem echter nog steeds ernstige zorgen. De kapitaal- 
schaarste hield onverminderd aan. Gemeenten lieten zich daardoor soms 
verleiden tot het hanteren van dubieuze middelen om nieuwe geldbron
nen aan te boren. Zo kregen in sommige gemeenten inschrijvers op een 
’burgerzinlening’ bij voorrang een woning toegewezen, waardoor het be
grip burgerzin toch een wat vreemde betekenis kreeg. Kortom: je geld of 
geen woning. En bedrijven die leningen verstrekten verzekerden zich daar
door in een aantal gemeenten van een contingent woningen voor hun ei
gen personeel.

De regering zag echter nog steeds geen reden om aan het rentegamma te 
tornen. 'De ondervonden moeilijkheden zijn veel meer gevolg van de 
schaarste aan kapitaal, dan van de voor leningen van lagere publiekrechte
lijke lichamen toegestane rentevoet. De oplossing van het vraagstuk moet 
daarom vooral gezocht worden in het aanboren van nieuwe kapitaalbron
nen en niet in het gunstiger maken van de voorwaarden, waarop door de 
lagere publiekrechtelijke lichamen kapitaal kan worden aangetrokken,' al
dus In ’t Veld, kennelijk op gezag van Lieftinck, in zijn memorie van ant
woord 39

Het bedrag dat de regering had losgepeuterd van institutionele beleggers, 
ƒ320 miljoen, zou niet voldoende zijn om het woningbouwprogramma uit 
te breiden. Lieftinck wilde de helft van het bedrag namelijk besteden aan het 
consolideren van de vlottende schuld van de gemeenten. In 't Veld had 
daarom al zijn hoop gesteld in het succes van gemeentelijke en nationale

37 Ibidem, p. 447-448.
38 Ibidem, p. 448-449.
39 H TK  1951-1952, Bijl. A, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, 2300-IX A, nr. 18, 

MvA, p. 14.
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woningbouwleningen. Hij zou er echter streng op toezien dat de gemeenten 
zich niet meer zouden bezondigen aan het afsluiten van kortlopende lenin
gen: 'Ondergetekende ziet er nauwlettend op toe, dat geen gunningen van 
woningbouw plaats vinden, indien de financiering op lange termijn niet 
verzekerd is. Daartoe dienen de aanvragen vergezeld te gaan van een desbe
treffende verklaring van Gedeputeerde Staten.'40

De Kamer hield echter haar twijfels. De 'communis opinio' luidde dat de 
minister in ieder geval geen structurele oplossing voor de problemen te 
bieden had. Van der Feltz (CHU), Van Vliet (KVP) en Ritmeester (VVD) 
bijvoorbeeld bleven van oordeel dat een gezond woningbouwbeleid alleen 
mogelijk was op basis van een economisch verantwoord huurpeil.41 De 
PvdA-woordvoerder De Loor, die de zieke volkshuisvestingsspecialist Ten 
Hagen verving, meende dat een strakkere sturing van de particuliere inves
teringen nodig was.42 Hij bepleitte bovendien, mèt Ritmeester en Gortzak 
(CPN), de herinvoering van de rijksvoorschottenregeling voor de woning
wetbouw 43

Ook de praktijk van de door In 't Veld zo vurig bepleite gemeentelijke en 
landelijke woningbouwleningen vermocht in de Kamer geen groot enthou
siasme te verwekken, alle waardering voor de in den lande getoonde bur
gerzin44 ten spijt. Ritmeester betwijfelde of ze 'überhaupt' succes zouden 
hebben, Gortzak zag alleen heil in een gedwongen lening van ƒ300 miljoen, 
Van Vliet vond dat de landelijke lening veel te lang op zich liet wachten, en 
Stapelkamp (ARP) wees erop dat in het systeem van de gemeentelijke bur- 
gerzinleningen het sociale element ver te zoeken was: alleen gemeenten 
met een kapitaalkrachtige bevolking zouden in staat zijn woningen te bou
wen.45 Ook zijn partijgenoot Algera en Van Vliet vreesden dat het gelijk
heidsbeginsel geweld zou worden aangedaan. Zij pleitten ervoor dat ge
meenten gelijke kansen zouden krijgen als zij uit de gelden van de institu
tionele beleggers wilden putten en dat gemeenten die al burgerzinleningen 
hadden afgesloten hierbij niet benadeeld zouden worden. Algera tenslotte 
had principiële bezwaren tegen de nationale lening die, naar het zich liet 
aanzien, in de vorm van een premielening zou worden gegoten. Kennelijk

40 Ibidem, p. 14.
41 HTK  1951-1952, p. 933-934, 937-938, 945.
42 Ibidem, p. 946.
43 Ibidem, p. 943, 947, 980.
44 Het begrip 'burgerzin' was een kernbegrip in In 't Velds vocabulaire: ’Dit sociale ver

antwoordelijkheidsbesef, moderne uitdrukking van het aloude begrip burgerzin, is in 
mijn ogen het meest wezenlijke kenmerk van de democratie. Dit staat in ieder geval 
wel vast: hoe sterker de burgerzin in een volk tot ontwikkeling is gekomen, hoe stevi
ger de democratie daar gefundeerd is.’ (J. in ’t Veld, De betekenis der gemeente voor de 
toekomst van West-Europa (Heemstede 1950) geciteerd in: DNG  5 (1951) p. 138)

45 Deze veronderstelling bleek in de praktijk echter niet ju ist Zo bleek de relatief arme 
Friese gemeente Uteringadeel er als eerste in te slagen burgerzinwoningen' in gebruik 
te nemen, terwijl gelijktijdig in het rijke Bussum een lening hopeloos mislukte. 
Kennelijk was de burgerzin van de gemeentenaren wel degelijk van doorslaggevende 
betekenis. (Volkshuisvesting 4 (1952) nr. 3 /4 , p. 14)
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wenste de regering 'de goklust in (te schakelen) als middel om aan geld te 
komen. (...) Het is een middel der Overheid onwaardig.'46

In zijn antwoord liet een opmerkelijk openhartige In 't Veld weten dat 
hij het ook allemaal graag anders had gezien, maar dat de omstandigheden 
geen ander beleid toelieten: 'Collega Lieftinck wilde (...) van het bedrag van 
350 millioen47, dat levensverzekeringsmaatschappijen en bedrijfspensi
oenfondsen tegen 4 pet. ter beschikking wilden stellen, een zeer groot deel 
bestemmen voor consolidatie van vlottende schuld. Onder deze omstan
digheden bleek het al uiterst moeilijk, de financiering van 40.000 woningen 
veilig te stellen. Zekerheid kon collega Lieftinck mij in Augustus, op dit 
punt althans, nog niet geven en zo moest ik mij wel neerleggen bij de aan
kondiging in de Troonrede en in de toelichting op mijn begroting van een 
program voor 1952 van voorlopig niet meer dan 40.000 woningen. Het is 
wel duidelijk, dat ik aan die zinsnede niet tot mijn genoegen heb mee
gewerkt. En ik was dan ook helemaal niet verwonderd over de hevige re
acties, die deze mededeling heeft gewekt. Integendeel, ik was er blij om.' 
Alleen daardoor konden gemeentelijke leningen slagen en vertrouwde In 't 
Veld er ook op dat de nationale lening een succes zou worden. Alle andere 
wegen waren afgesloten. Wel moest hij gemeenten toezeggen dat zij inder
daad mochten bouwen als zij kans zagen het kapitaal op tafel te leggen, 
waardoor de geografische verdeling van het woningbouwvolume scheef 
werd getrokken. De gemeentelijke leningen hadden al ruim ƒ100 miljoen 
opgebracht48 en uit de pot van de institutionele beleggers was voor 1952 
ƒ120 miljoen beschikbaar voor woningbouw. Om aan het streefgetal van
50.000 woningen te komen, moesten nog uit te schrijven leningen nog eens 
ƒ100 miljoen opbrengen. In 't Veld had er alle vertrouwen in: 'Wanneer de 
heer Ritmeester er prijs op zou stellen, ben ik gaarne bereid (...) een 
weddenschap hierover met hem aan te gaan, al zal de prijs daarvoor geen 
kistje sigaren moeten zijn, want wij moeten nu eenmaal het roken

46 H TK  1951-1952, p. 931, 936-937, 940, 944, 980. Ook sommige spaarbanken hadden be
zwaar tegen de leningen. Zij vreesden dat te veel spaargelden in leningen zouden wor
den omgezet. (Volkshuisvesting 3 (1951) nr. 10/11, p. 10-11) In de pers werd ook wel 
het bezwaar opgeworpen dat kleine spaarders, die in geval van nood onmiddelijk over 
hun tegoeden moesten kunnen beschikken, te veel geld in langlopende leningen zouden 
beleggen. (Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht geciteerd in: Volkshuisvesting
3 (1951) nr. 12, p. 10-11)

47 Het is niet duidelijk om welk bedrag het precies ging. Soms noemt In ’t Veld een be
drag van ƒ350 miljoen, soms van ƒ320 miljoen. Levensverzekeringsmaatschappij 
'Concordia' noemt in het huisorgaan Onder Ons een bedrag van ƒ250 miljoen van het 
levensverzekeringsbedrijf. (Geciteerd in: Volkshuisvesting 3 (1951) nr. 10/11, p. 12) 
Ook Bouw 6 (1951) p, 449 meent te weten dat het levensverzekeringsbedrijf ƒ250 mil
joen ter beschikking heeft gesteld. Later spreekt het blad van ƒ300 miljoen van levens
verzekeringsmaatschappijen en bedrijfspensioenfondsen samen. (Ibidem, p, 517) Uit
eindelijk vermeldt ook Bouw een som van ƒ350 miljoen uit de bron van institutionele be
leggers. (Ibidem, p. 709)

48 De Amsterdamse premielening van ƒ10 miljoen was bijvoorbeeld in ruim twee weken 
voltekend. Ook kleine gemeenten waren succesvol. In het Sallandse Holten bijvoor
beeld was een lening van ƒ75.000 binnen een week met ƒ10.000 overtekend. (Volks
huisvesting 3 (1951) nr. 9, p. 9; nr. 10/11, p. 10)
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beperken. (...) Ik denk dat een weddenschap zonder inzet zelfs in de ogen 
van de heer Algera genade zou kunnen vinden.' Om aan de bezwaren van 
laatst genoemde tegen het gokken tegemoet te komen, wilde In 't Veld 
trouwens ook wel een lening zonder premies uitschrijven.49

’Het gaat er om dat er iets gedaan wordt'

Op 19 februari 1952 vond een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de 
Nederlandse volkshuisvesting plaats. Die dag sprak koningin Juliana een 
radiorede uit ter aanbeveling van de drie nationale woningbouwleningen: 
'De verschrikkelijke plagen van de oorlog liggen achter ons, op één na: de 
woningnood - deze is één van de allerergste, al hoort hij dan ook bij de na
sleep. Hij heeft de eigenschappen van een vreselijke slepende ziekte. (...) Ik 
weet, dat er verscheidenheid van mening over is, hoe het grootste aller eu
velen van tegenwoordig het beste kan worden aangepakt. Toch meen ik, dat 
het er in de eerste plaats om gaat, dat er iets aan gedaan wordt.'50

Tal van uiteenlopende organisaties sloten zich aan bij de aanbeveling 
van de koningin. Een twaalftal kerkgenootschappen, het Humanistisch 
Verbond, de Federatie van Nederlandse Journalisten, de overkoepelende 
organisaties van woningcorporaties, de Nederlandse Bioscoop-Bond, het 
Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, de VNG, de 
Nederlandse Jeugd Gemeenschap, het Nederlandse Vrouwen Comité, de 
Stichting van de Arbeid en de Nederlandse Radio-Unie ondertekenden een 
gezamenlijk aanbevelingsmanifest.51 Een golf van nationaal saamhorig- 
heidsbesef moest de leningen doen slagen, al besefte men dat aan die saam
horigheid grenzen waren: intekenaren op de leningen konden kenbaar ma
ken aan welke gemeente de opbrengst van hun deelneming ten goede 
moest komen.52

In maart hadden twee van de drie leningen al bijna ƒ75 miljoen opge
bracht. De derde lening liep nog tot 1 juni.53 In de zomer bleek het succes 
van de leningen zo groot te zijn geweest, dat sommige gemeentebesturen 
wel over het nodige kapitaal beschikten, maar dit niet aan de woningbouw 
konden besteden, omdat het departement zich gedwongen zag de uitgifte 
van vergunningen te beperken. Het bouwbedrijf kon de opdrachten niet 
aan. Toen al was duidelijk dat het streefgetal van 50.000 woningen zou wor
den gehaald.54 In 1952 zouden uiteindelijk 54.601 woningen gereed komen.

49 H T K  1951-1952, p. 984-987. In de Eerste Kamer zette In 't Veld wel een kistje 
Ritmeestersigaren op de weddenschap. (HEK  1951-1952, p. 508) Hij heeft de wedden
schap wel gewonnen maar de sigaren nooit gezien. Abusievelijk stelt hij Ritmeester 
daarvoor in zijn herinnering verantwoordelijk. (Van Helsdingen, 'Haagse Oudgedien
den’, p. 20) Maar of de niet-roker In 't Veld er lang om getreurd heeft...

50 DNG 6 (1952) p. 85.
51 Ibidem, p. 86.
52 De Woningbouwvereniging 12 (1952) p. 22.
53 DNG 6 (1952) p. 66.
54 De Woningbouwvereniging 12 (1952) p. 66.
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Naast opluchting over het slagen van de leningen heerste er bij betrok
kenen na afloop ook een onbevredigd gevoel. Velen waren van mening dat 
het probleem met kunst- en vliegwerk was opgelost. Al bij de begrotings
behandeling in de Eerste Kamer in maart 1952 kreeg het kabinet dat verwijt 
te horen. Nee, 'blinde bewondering' voor wat was geschied kon bijvoor
beeld Kraaijvanger (KVP) niet opbrengen: 'Integendeel, ik ben van oordeel, 
dat reeds eerder had moeten worden gewijzigd, niet alleen omdat er tegen
wind is gekomen, maar zelfs voor het geval de wind even gunstig was blij
ven waaien.'55 En In 't Velds partijgenoot Woudenberg verklaarde: 'Het 
beleid is naar mijn mening nog onvoldoende planmatig. Men heeft geen 
planmatig beleid en men is niet klaar, wanneer men een schema maakt, zij 
het op nog zo betrouwbaar mogelijke gegevens en berekeningen, (...) als 
men zich niet ook de grootst mogelijke zekerheden tracht te verschaffen 
omtrent de mogelijkheden van de financiering.'56

Op 27 juni 1952 evalueerde ook de voorzitter van de Nationale Woning
raad, A. In 't Veld, de gebeurtenissen nog eens tijdens de jaarlijkse leden
vergadering. Alles was toch nog goed gekomen: 'Eerst evenwel moesten er 
van alle kanten protesten losbarsten; eerst moest de continuïteit in het bou
wen in gevaar worden gebracht; eerst moest de werkloosheid onder de 
bouwvakkers toenemen. Laat daarom één keer leergeld genoeg zijn en laat 
niet opnieuw door onverhoedse financieringsmoeilijkheden die, zoals nu 
gebleken is, van tijdelijke aard kunnen zijn de planmatige gang van zaken 
worden verstoord.'57 Minister In 't Veld zou echter niet meer de kans krij
gen om aan de wensen van zijn naamgenoot te voldoen. Hij zou niet terug
keren in het derde kabinet-Drees, evenmin trouwens als Lieftinck.

Tot slot

Men kan moeilijk volhouden dat de woningbouw zwaar geleden heeft on
der de bestedingsbeperking. Uiteindelijk overtrof de woningproduktie zelfs 
in het crisisjaar 1952 de (voorzichtige) raming van In ’t Velds meerjaren
plan. Was het dan een klassiek geval van 'much ado about nothing’? Neen, 
want de conclusie kan niet zijn dat het resultaat het gevolg is geweest van 
het duidelijk stellen van prioriteiten door een eensgezind kabinet, noch 
van fraaie structurele maatregelen die het financieringsprobleem definitief 
oplosten. In ’t Veld en ook Drees hadden daarvoor te veel weerstand van 
Lieftinck te duchten. Pas onder grote maatschappelijke en parlementaire 
druk, en met de naderende verkiezingen voor ogen, werd het belang van de 
woningbouw op één lijn geplaatst met dat van industrialisatie en defensie. 
Gezien de welwillendheid van institutionele beleggers om kapitaal voor de 
woningbouw ter beschikking te stellen en het succes van de nationale en 
gemeentelijke leningen in aanmerking genomen, is het overigens maar de

55 HEK  1951-1952, p. 491.
56 Ibidem, p. 494.
57 De Woningbouwvereniging 12 (1952) p. 66.
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vraag of de kapitaalschaarste zo nijpend was als Lieftinck het deed voorko
men.

De positie van In 't Veld in dit geheel was buitengewoon moeilijk. 
Enerzijds was hij een loyaal uitvoerder van het sobere regeringsbeleid, an
derzijds wenste hij zoveel mogelijk van zijn bouwprogramma te redden en 
was hij bereid daarvoor het gevecht met de haast almachtige Lieftinck aan te 
gaan. Zoals In 't Veld zelf in de Kamer bekende, kwam de commotie die het 
bouwprogramma voor 1952 in den lande veroorzaakte hem bijzonder goed 
uit. Mogelijk heeft hij op deze onrust gespeculeerd. Het feit dat hij in de 
media voortdurend royalere toezeggingen deed dan Lieftinck voor zijn re
kening wenste te nemen, wijst er ook op dat In 't Veld langs een omweg het 
kabinet onder druk wilde zetten. Als dit allemaal waar is, was In 't Veld, als 
het er echt op aankwam, een geslepener politicus dan zijn reputatie doet 
vermoeden.
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GÖTZEN, EEN MODERNE ’VISITATEUR-GENERAAL DER INDISCHE EN 
NEDERLANDSE NEGOTIËN’ 1894-1979

R.J.J. Stevens

Jeugd en ambtelijke carrière

Lubbertus Götzen zag het levenslicht op 10 oktober 1894 te Amsterdam. Hij 
was de zoon van Gerhard Götzen, in het dagelijks leven kantoorbediende 
bij de Rotterdamse Bank, en Agneta Scholten. De jonge Götzen doorliep 
zonder problemen de lagere school en de HBS en liep stage op het kantoor 
van een Hollandse visconservenfabriek in de Belgische stad Gent van 1912 
tot 1914. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog viel samen met zijn mi
litaire dienstplicht; hij bracht het tot reserve-luitenant bij de artillerie. De 
dienst liet ruimte voor studie en in 1918 behaalde hij de middelbare akten 
boekhouden, staathuishoudkunde en statistiek. Na zijn ontslag uit militaire 
dienst, februari 1919, ging hij als adjunct-accountant werken bij de Neder
landse belastingaccountantsdienst. In 1920, op 26-jarige leeftijd, behaalde 
Lubbertus het accountantsdiploma en hij trad hetzelfde jaar in het huwelijk 
met Antonia Maria de Vriendt. Een jaar later aanvaardde hij een dienstbe
trekking bij het Nederlands-Indisch gouvernement als accountant en ver
huisde hij naar Batavia.

In Nederlands-Indië kende Götzen een voorspoedige carrière; binnen 
tien jaar was hij hoofd van de belastingaccountantsdienst. Vanwege zijn 
expertise werd hij benoemd in en gevraagd voor tal van commissies. Een 
kleine greep: lid van de centrale commissie van advies voor verdere beste
ding van inkomsten uit het bijzondere uitvoerrecht op bevolkingsrubber; 
lid van de Rubberfondscommissie; lid van de raad van commissarissen van 
de Pensioen-, en Weduwen- en Wezenfondsen van de Indische Burgerlijke 
Ambtenaren; lid van de Commissie van Bijstand voor de Staatsspoorwegen 
in Nederlands-Indië en voorzitter van de Commissie van Bijstand voor de 
Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlands-Indië. In 1935 werd hij 
thesaurier-generaal en op 21 november 1938 werd zijn voorspoedige amb
telijke carrière in Nederlands-Indië bekroond met de post hoofd van het 
departement van Financiën te Batavia.1 Zijn begrotingen heeft hij tot aan de

1 Gegevens ontleend aan Regeringsalmanak voor Nederlands-Indië (Batavia 1884- 
1942); S. Taylor en M. Spruytenberg, Who's who in the Netherlands (New York en 
Amsterdam 1962); H.A. van der Linde, 'Voorzitter Algemene Rekenkamer nam af
scheid', 't Torentje. Personeelsblad van het ministerie van Binnenlandse Zaken 19



Japanse inval mogen verdedigen in de Volksraad, het Nederlands-Indische 
parlement dat met beperkte bevoegdheden was bekleed, een orgaan 
waarmee de Nederlands-Indische bewindslieden overigens terdege reke
ning hielden.2 De Volksraad had echter niet dezelfde staatsrechtelijke be
voegdheden als het Nederlandse parlement, aangezien hij de Nederlands- 
Indische regering niet ter verantwoording kon roepen. De Volksraadsleden 
mochten adviezen geven ten aanzien van wetten en amvb's en beschikten 
over petitie-, interpellatie- en vragenrecht, maar niet over het - voor Götzen 
meer relevante - budgetrecht.3 Hier deed Götzen ervaring op die hem later 
goed van pas zou komen.

Aan het begin van zijn carrière ontwikkelde Lubbertus Götzen ook enige 
politieke activiteiten; zo was hij lid van het hoofdbestuur van de invloed
rijke Christelijk Staatkundige Partij (CSP), het samenwerkingsverband tus
sen de Indische partijafdelingen van ARP en CHU. In zijn rede op de partij
dag van de CSP op 29 juni 1933 te Weltevreden (Batavia) ging Götzen in op 
de financiële gevolgen van de economische crisis voor Nederlands-Indië. 
De economische crisis van de jaren dertig bevond zich toen op het hoogte
punt en de Nederlands-Indische economie kreeg zware klappen te verdu
ren. Niet voor niets leidde CSP-voorzitter C.C. van Helsdingen de partijdag 
in met een citaat uit het boek Job. Ook Götzen liet zich door de Schrift inspi
reren en wees erop dat 'de Christen belijdt dat de Staat een door God om der 
zonde wil gegeven instelling is, welke ten doel heeft enerzijds de door den 
zondeval opgekomen ontbindende krachten in hun volle werking te stui
ten, anderzijds de gaven en krachten, die God aan het volk als zoodanig en 
aan individuele leden daarvan heeft geschonken, te steunen in hun drang 
naar ontwikkeling.'4 In zijn rede analyseerde hij de Indische staatsfinanciën 
en stelde hij vast dat tussen 1929 en 1933 de inkomsten uit belastingen en 
opbrengsten uit staatsdeelnemingen met maar liefst 55% waren gedaald, 
terwijl de uitgaven maar met 22% waren gedaald, Götzen voorspelde een 
snel groeiende staatsschuld en pleitte voor verdere sanering van de staatsfi
nanciën door middel van algehele tijdelijke korting op pensioenen, en op 
rente en aflossing van de Nederlands-Indische staatsschulden. Een boud 
voorstel aangezien het het vertrouwen van de belegger in de Nederlands- 
Indische overheid niet zou vergroten.

Begin jaren dertig publiceerde Götzen een aantal artikelen in het weten
schappelijke tijdschrift Koloniale Studiën. In 1933 gaf hij in Koloniale Stu
diën een totaaloverzicht van het volksinkomen in Nederlands-Indië en be
rekende hij hoeveel de belastingdruk was voor Europeanen, oosterlingen

Götzen, moderne 'visitateur-generaal' 1894-1979

(1965) p. 7; 'Cijfers beheersen het leven van L. Götzen', Algemeen Dagblad, 31 oktober 
1964; E. Elias, 'Scherpsnijdend zwaard der Algemene Rekenkamer', Elseviers Week
blad, 20 juni 1959.

2 W.H. van Helsdingen, 'De staatkundige ontwikkeling’ in: H. Baudet en I.J. Brugmans 
ed., Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië 
(Assen 1961) p. 199-200.

3 H. Westra, De Nederlandsch-lndische staatsregeling (tweede herziene druk; 's-Gra- 
venhage 1934) p. 92-96.

4 Handelingen van den dertienden partijdag der Christelijk Staatkundige Partij gehou
den op 28 en 29 juni 1933 te Weltevreden (Batavia 1933) p. 22.
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en inheemsen (Indonesiërs).5 De door zijn artikel verkregen gegevens en 
zijn antwoord op de vraag welke groepen in Nederlands-Indië relatief de 
zwaarste lasten droegen - de Europeanen en oosterlingen - werden tijdens 
de Volksraaddebatten van januari 1933 door alle partijen gebruikt en mis
bruikt voor het aantonen van het eigen gelijk.6

De oorlog

Na de Japanse inval en vlak voor de onvoorwaardelijke overgave van het 
KNIL op 8 maart 1942 vertrokken gouverneur-generaal A.W.L. Tjarda van 
Starkenborch Stachouwer, de voorzitter van de Volksraad J.A. Jonkman en 
de departementshoofden die niet naar Australië waren gevlucht, naar Ban- 
doeng. Behalve de gouverneur-generaal, die huisarrest had, verbleven de 
topambtenaren in één hotel. Aldaar bogen zij zich onder leiding van H.J. 
Spit, vice-voorzitter van de Raad van Indië (het hoogste adviescollege dat 
de gouverneur-generaal terzijde stond), over het vraagstuk wanneer en hoe 
het Nederlandse gezag in de Indische archipel weer hersteld kon worden en 
welke hervormingen dan gewenst waren. Al na enkele weken werden de 
deelnemers, onder wie Götzen, door de Japanners opgepakt en verhoord in 
de Soekamiskingevangenis te Bandoeng. Later werden ze geïnterneerd in 
een detentieoord nabij Poerwokerto. In het laatste oorlogsjaar werd Götzen 
overgebracht naar het grote mannenkamp Bat-IV te Tjimahi.7

Na de bevrijding in september 1945 vertrok de plichtsgetrouwe Götzen 
naar Batavia waar hij een ongelooflijke wanorde aantrof in het gebouw 
waar eens het departement van Financiën gevestigd was geweest. De Japan
ners hadden opdracht gegeven alle historische financiële bescheiden te ver
nietigen.8 Met wat nog restte kon Götzen zoiets als een departement van 
Financiën opzetten. In februari 1946 maakte hij gebruik van een terugkeer- 
regeling voor Nederlanders, die tijdens de Japanse bezetting in burgerkam- 
pen geïnterneerd hadden gezeten, en vertrok met zijn vrouw naar Neder
land. Het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen werd zijn nieuwe werk
kring; hij werd hoofd van de afdeling Financiën en was gedelegeerde op tal 
van internationale conferenties.

5 L. Götzen, ’Volksinkomen en b e la s tin g Koloniale Studiën 7 (1933) p. 449-484.
6 P.J. Drooglever, De Vaderlandsche Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek 

(Franeker 1980) p. 134.
7 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11b, Ne- 

derlands-Indïè (Leiden 1985) p. 298-301 en p. 455; W. Wertheim en H. Wertheim- 
Weenink, Vier wendingen in ons bestaan. Indië verloren, Indonesië geboren (Breda 
1991) p. 247.

8 P.J. Margry e.a. ed., Van Camere vander rekeningheri tot Algemene Rekenkamer. Zes 
eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Reken
kamer (Den Haag 1989) p. 340-341.
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Minister zonder portefeuille

In juli 1947 werd zijn superieur, minister J.A. Jonkman (PvdA), ziek en 
nam minister-president L.J.M. Beel (KVP) diens functie waar. Jonkman eiste 
bij zijn terugkeer in november dat naast hem een minister zonder porte
feuille werd aangesteld speciaal belast met de financieel-economische zaken 
van zijn ministerie, aangezien hij zich niet capabel voelde op dit terrein en 
onder grote druk van de Tweede Kamer stond om de beloofde Indische be
grotingen van 1945 tot en met 1947 in te dienen. Premier Beel stemde in 
met dit 'verzoek' en stelde Götzen voor. De premier had de kundige hoofd
ambtenaar leren kennen en waarderen tijdens zijn interimaat. De aange
zochte had echter bezwaren tegen de voorgestelde functie en stelde de fi
guur van een directeur-generaal voor aan wie enkele bevoegdheden wer
den gedelegeerd. De directeur-generaal zou als regeringscommissaris de mi
nister in de Kamer bij de behandeling van financieel-economische zaken 
kunnen bijstaan; hij zou derhalve geen politieke verantwoordelijkheid 
dragen. In de ministerraadsvergadering van 3 november 1947 ontvouwde 
Jonkman drie bezwaren tegen een dergelijke constructie. Ten eerste werd 
Jonkman in deze opzet niet van de ministeriële verantwoordelijkheid voor 
de financieel-economische aspecten van de Indonesische kwestie ontslagen; 
ten tweede werd met een ministerschap de importantie van de financieel- 
economische aspecten erkend en ten derde zou de relatie en samenwerking 
met andere ministers een ander karakter dragen indien Götzen niet tot mi
nister zonder portefeuille werd benoemd. Bijgevallen door zijn collega's 
wees vice-premier W. Drees (PvdA) Jonkman erop dat hij de eigenlijke be
heerder van het departement zou blijven en de verantwoordelijkheid er
voor zou blijven dragen en dat daarom de instelling van een directoraat- 
generaal de voorkeur had. Minister van Financiën P. Lieftinck (PvdA) dacht 
dat de verhouding met luitenant gouverneur-generaal H.J. van Mook be
moeilijkt zou worden bij het optreden van twee kapiteins op een schip. 
Jonkman herinnerde de raad eraan dat er reeds een collegiale samenwer
king was ten aanzien van het algemeen regeringsbeleid inzake Indonesië. 
De samenwerking tussen de minister van Overzeese Gebiedsdelen en een 
minister zonder portefeuille zou niet verschillen van de samenwerking 
met andere ministers.9

Jonkman kreeg zijn zin: Götzen werd tot minister zonder portefeuille 
benoemd, speciaal belast met de financieel-economische zaken van het mi
nisterie van Overzeese Gebiedsdelen. Zijn takenpakket was bestuurlijk- 
technisch van karakter; hij hield zich ondermeer bezig met zaken als pensi
oenen, wachtgelden, repatriëringen, schadeloosstellingen, maar ook met 
zaken van begrotingstechnische aard. Hij was een echte administratief ma
nager en uitstekend opgewassen tegen de administratief-financiële begro
tingszaken van het departement. Hij bezat echter geen reële politieke ver-
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9 Notulen ministerraadsvergadering van 3 november 1947 in: P.J. Drooglever en M.J.B. 
Schouten ed., Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrek
kingen 1945-1950  X, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie (KS) nr. 54 (Den 
Haag 1983) p. 520-522.
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antwoordelijkheid: Jonkman en Beel waren politiek verantwoordelijk voor 
het algemeen regeringsbeleid ten aanzien van Indonesië en Lieftinck voor 
de Indische financiën. De minister zonder portefeuille werd politiek gedekt 
door zijn minister, die de ministeriële verantwoordelijkheid voor het de
partement behield. J.W.M. Engels, die promoveerde op het onderwerp 'mi
nister zonder portefeuille’, constateert mijns inziens terecht dat Götzen 
formeel gezien door zijn lidmaatschap van de ministerraad en door het 
daaruit voortvloeiende aandeel in de collectieve ministeriële verantwoor
delijkheid een gelijkwaardig minister was, maar dat, gezien de interne 
taakverdeling tussen de ministers van het departement Overzeese Gebieds
delen, Götzen feitelijk een onderminister was.10

Het benoemen van een topambtenaar tot minister was in de periode di
rect na de oorlog niet ongewoon. De regenteske sfeer waarin politieke en be
stuurlijke belangen vaak met elkander verstrengeld waren, bracht met zich 
mee dat vacatures niet altijd door politici opgevuld werden. Zijn benoe
ming werd overigens door de Nederlands-Indische topambtenaren als winst 
beschouwd, aangezien hij als een insider werd gezien, weliswaar bedacht
zaam en voorzichtig, maar volkomen op de hoogte van en zeer toeganke
lijk voor de Indische belangen waardoor deze voortaan een stem in de mi
nisterraad zouden hebben.11

Direct bij zijn optreden bij de behandeling van de begroting van Over
zeese Gebiedsdelen wist Götzen op 17 december 1947 de Tweede Kamer voor 
zich te winnen door te beloven de begrotingen van Nederlands-Indië van 
1945 tot en met 1948 in te dienen, die wel in het vooruitzicht waren gesteld, 
maar op dat tijdstip nog altijd niet aan de Kamer waren voorgelegd.12 Des
tijds was niet de Indische staatsregeling van kracht maar het Londense 
Noodbesluit van 23 december 1943, het Overgangsbesluit Algemeen Bestuur 
Nederlands-Indië, dat bepaalde dat de luitenant gouverneur-generaal de In
dische begroting vaststelde welke door de Kroon werd goedgekeurd. Enkele 
maanden later werd tegelijk met het indienen van het wetsontwerp grond
wetsherziening in eerste lezing op 2 april 1948 een wetsontwerp kredietver
strekking aan Nederlands-Indië ingediend door Lieftinck, Jonkman en Göt
zen met een uitvoerige toelichting van alle schuldverplichtingen van Ne- 
derlands-Indië.13 In 1938 bedroeg de bijdrage van Nederlands-Indië aan het 
nationale inkomen van Nederland 13% of ƒ680 miljoen.14 De buitenlandse 
investeringen in Nederlands-Indië bedroegen in dat jaar ƒ1,2 miljard en de

10 J.W.M. Engels, De minister zonder portefeuille (Groningen 1987) p. 44-49.
11 Brief J.E. van Hoogstraten, directeur Nederlands-Indisch departement van Economi

sche Zaken aan H.J. van Mook van 10 november 1947 in: Drooglever en Schouten ed., 
Officiële bescheiden, p. 614.

12 HTK  1947-1948, p. 857.
13 HTK  1947-1948, Bijl. 776, Credietverstrekking aan Nederlandsch-Indië.
14 M.J. Baudet en G.J. Weijers, 'De economische betekenis van Nederlands-Indië voor 

Nederland. Oude en nieuwe berekeningen', Economisch Statistische Berichten (1976) 
p. 885-888; H. Baudet, M. Fennema e.a., Het Nederlands belang bij Indië (Utrecht en 
Antwerpen 1983) p. 36-37. De laatsten vermoeden dat het percentage voor 1938 nog 
verhoogd behoort te worden met 2,5%, zijnde het gezamenlijk inkomen van de tijdelijk 
in Nederlands-Indië gevestigde Nederlanders.
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Nederlandse ƒ3 a 4 miljard. In de memorie van antwoord bij het hierboven 
vermelde wetsontwerp berekenden Götzen en Lieftinck de schuldenlast van 
Nederlands-Indië en zij kwamen uit op ruim vijf miljard gulden.15

De betrokkenheid van Götzen bij dit onderdeel van het Indonesiëbeleid 
van de Nederlandse regering bleek uit de beslissing van de ministerraad in 
mei 1948 om Lieftinck en Götzen naar Batavia uit te zenden om aldaar met 
de financieel-economische deskundigen van de Nederlands-Indische rege
ring een ontwerpovereenkomst op te stellen, waarbij van Nederlandse zijde 
enkele garanties werden gevraagd voor de Nederlands-Indische staatsschul
den, alsmede voor de investeringen van het bedrijfsleven. Van de bespre
kingen in Batavia bracht Götzen uitvoerig verslag uit aan minister-presi- 
dent Beel.16 In die brieven ontpopte Götzen zich als de loyale 'ambtenaar' 
die nauwgezet zijn president verslag uitbracht van de vorderingen en die 
en passant liet doorschemeren dat hij met volle teugen van de bijeenkom
sten in Batavia genoot, 's Avonds zocht hij zijn vele vrienden en bekenden 
op en ontdekte hij tot zijn verrassing welk een status het ministerschap 
had.

Götzen, moderne 'visitateur-generaal' 1894-1979

Opnieuw minister zonder portefeuille

Na de verkiezingen van 1948 vroeg formateur Beel Götzen zijn ambt niet 
langer als minister zonder portefeuille te continueren maar als staatssecre
taris. De grondwetsherziening van 1948 had daartoe de mogelijkheid ge
schapen. Beel zou in deze opzet de post van minister van Overzeese Ge
biedsdelen combineren met het premierschap. Tegen deze opzet had Götzen 
tal van bezwaren. Hij was 'persoonlijk volkomen bereid in die functie ons 
land te dienen', maar hij was ervan overtuigd dat het juiste moment daar
voor nog niet was aangebroken, aangezien 'de hoogste belangen van ons 
vaderland op het spel staan'. Bovendien was 'het geboden dat het komende 
kabinet in al zijn geledingen, naar binnen en naar buiten, met zo groot mo
gelijk gezag bekleed' werd. Uit ervaring wist hij dat zijn collega Jonkman 
praktisch geheel in beslag werd genomen door het staatkundige en politieke 
deel van zijn taak, zodat naast de financieel-economische, ook de sociale, 
opvoedkundige en verkeerstechnische zaken tot zijn portefeuille behoor
den. Die belangen waren er volgens Götzen niet mee gediend indien hij tot 
staatssecretaris werd benoemd. Hem was gebleken 'dat het reeds thans voor 
verschillende instanties moeilijk is mij, als minister zonder Portefeuille als 
geheel "volwaardig” te aanvaarden'. Ook voor het welslagen van de finan
cieel-economische besprekingen met Suriname en de Antillen was het - 'ge
let op de gevoeligheid van de Rijksgewesten aldaar' - vrijwel onontbeerlijk 
dat de besprekingen op ministerieel niveau werden gevoerd. Met het vo
renstaande in het achterhoofd bleven volgens hem twee wegen open: '(...)

15 H TK  1947-1948, Bijl. 776, nr. 5, MvA, p. 18; M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiede
nis van Nederland na 1945, deel II, De periode van het kabinet-Beel, 3 juli 1946 -7 au
gustus 1948 Band B (Den Haag 1989) p. 2000-2018.

16 ARA, Archief Beel, inv.nr. 55.
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öf Uzelf neemt, naast de portefeuille van Algemene Zaken, ook die van 
Overzeese Gebiedsdelen en ik blijf Minister zonder Portefeuille, of U neemt 
(...) als Minister-President de staatkundige en politieke zaken van dit minis
terie over, daartoe tezijnertijd bijgestaan door een staatssecretaris en U be
last mij met de portefeuille van Overzeese Gebiedsdelen, welke oplossing 
mij de meest juiste lijkt, omdat daardoor enerzijds aan mijn positie het re
liëf wordt gegeven dat zij in deze tijden behoeft en omdat anderzijds die 
portefeuille met de talrijke vraagstukken, welke zich op "mijn" terrein 
thans voordoen, toch meer dan gevuld is.' Het opheffen van de ministers
post voor Overzeese Gebiedsdelen, zo besloot Götzen zijn uitvoerige brief, 
zou tot allerlei staatsrechtelijke moeilijkheden leiden zolang verschilende 
wetten en algemene maatregelen van bestuur niet waren gewijzigd.17 Nu 
Götzen de genoegens van het ministerschap had gesmaakt, wilde hij zich 
niet laten degraderen tot staatssecretaris, hoewel hij in wezen een positie 
zocht vergelijkbaar met die van Nederlands-Indisch departementshoofd. 
Een apolitieke functie, want hij zocht het politieke debat zeker niet op.

Minister L. Götzen
Foto: Archief Algemene Rekenkamer

De kabinetsformatie bewoog zich in een andere richting dan was voor
zien door Beel en Götzen. Uiteindelijk voltooide formateur J.R.H. van 
Schaik (KVP) de formatie. Minister-president werd Drees. Beel zou op ter
mijn opvolger van Van Mook worden en minister van Overzeese Gebieds
delen werd E.M.J.A. Sassen (KVP). Op advies van Beel, die Sassen waar
schuwde voor de te verwachten werkdruk bij een combinatie van de poli
tieke en bestuurlijke taken, liet Sassen de bestaande positie van en werk-

17 ARA, Archief Beel, inv.nr. 237.
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verdeling met Götzen intact. Mede hierdoor was de samenwerking tussen 
beiden uitstekend, hetgeen zich uitte in regelmatig overleg en (meestal) in 
de steun van Götzen voor het politieke beleid van Sassen in de minister
raad. Voor minister Götzen veranderde er dus niets; hij bleef zich puur met 
de kerntaken van zijn directoraat bezighouden en hield zich tijdens de dis
cussies in de ministerraad over het Indonesiëbeleid op de vlakte. Geen en
kele uitlating van hem wees op verbondenheid met de politieke partij 
waarmee hij sympathiseerde: de ARP, die op dit punt volstrekt conservatief 
was. De ARP verdedigde de gedachte dat in een eilandenrijk als Indonesië 
met zijn vele volkeren en culturen, van de in het stenen tijdperk levende 
papoea's tot de hoogontwikkelde (westerse) stedelijke intelligentia, de hand
having van het Nederlandse gezag noodzakelijk was om de Indonesische 
natie te beschermen tegen chaos, anarchie en oprukkend wereldcommu
nisme.18

Toch is er een moment aan te wijzen waarop de eigen ministeriële ver
antwoordelijkheid van Götzen tot uitdrukking kwam. In de besluitvorming 
voorafgaande aan de tweede politionele actie steunde Götzen zijn collega en 
stemde hij samen met Sassen voor militair ingrijpen. De internationale 
druk waaronder Nederland kwam te staan als gevolg van dit militair optre
den vroeg om een reactie van de Nederlandse regering. In een nota van 5 
februari 1949 ontvouwde Sassen zijn denkbeelden over een vervroegde soe
vereiniteitsoverdracht van Nederland aan de Republiek van de Verenigde 
Staten van Indonesië (RVSI). De consequenties van dit plan waren verstrek
kend; indien de westerse landen, en speciaal de Verenigde Staten, het plan 
niet steunden, zou Nederland zich terugtrekken uit Indonesië, net zoals de 
Britten zich, na gebrek aan internationale steun, in 1948 hadden terugge
trokken uit Palestina. Götzen koos voor het meerderheidsstandpunt van de 
ministerraad en Sassen trad af.19 Minister van Binnenlandse Zaken J.H. van 
Maarseveen (KVP) nam daarna Sassens portefeuille waar en enkele 
maanden later werd hij definitief tot minister van Overzeese Gebiedsdelen 
benoemd. Voor minister Götzen veranderde er niets.

Götzen, moderne 'visitateur-generaal' 1894-1979

De Ronde Tafel Conferentie in zicht

Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de minister zonder por
tefeuille vormde de op 2 juni 1948 in Batavia afgesloten financieel-econo
mische conceptovereenkomst met de VFR, de Voorlopige Federale Rege
ring, een nieuwe naam voor de Nederlands-Indische regering. Götzen 
stelde een interdepartementale commissie in die zich, ter voorbereiding 
van een Ronde Tafel Conferentie (RTC) waarop een definitieve overeen
komst zou worden gesloten, 'in heel veel lange en verwarde vergaderin-

18 D. Bosscher, Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden. 1939- 
1952 (Alphen aan den Rijn 1980) p. 181-262 en D. Bosscher en B. Waaldijk, Ambon, eer
& schuld. Politiek en pressie rond de republiek Zuid-Molukken (Weesp 1985) p. 61.

19 Engels, Minister zonder portefeuille, p. 54-55; J. Bank, Katholieken en de Indonesische 
revolutie (Dieren 1984) p. 415.
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gen' over de conceptovereenkomst boog en niet verder kwam dan bijscha
ven.20 Hieraan lagen een aantal voor Nederland belangrijke voorwaarden 
ten grondslag: de nieuwe staat Indonesië behoorde een economische een
heid te blijven, moest het westerse bedrijfsleven beschermen tegen onteige
ning of nationalisatie en diende alle schulden over te nemen.21

Net zoals aan Jonkman in de nazomer van 1947 gingen ook aan Götzen 
de spanningen van de Indonesische kwestie niet ongemerkt voorbij; in ok
tober 1948 was hij 'afgeknapt', waarna zijn arts hem drie weken rust voor
schreef.22 Juist in deze periode werd hij geconfronteerd met discussies tus
sen ministers en gezaghebbende Nederlandse economen over de heroriën
tatie van de Nederlandse economie, waarbij in de toekomst de verweven
heid met de Indonesische economie zou worden losgelaten. Minister van 
Economische Zaken J.R.M. van den Brink (KVP) achtte het toekomstig eco
nomisch herstel van Nederlands-Indië van gering belang voor het Neder
landse economische herstel. Lieftinck wilde eerst de financieel-economische 
belangen van Nederland in de Indische archipel veiligstellen, voordat de bi
laterale band tussen Nederland en Indonesië losgelaten werd.

De verwoede pogingen van de Nederlandse regering om met diploma
tieke en militaire middelen een definitief akkoord met de Republiek te slui
ten hadden uiteindelijk op 7 mei 1949 succes. In Batavia bereikten de Repu
blikeinse onderhandelaar M. Rum en de Nederlandse diplomaat H.J. van 
Roijen een akkoord, waarin een Ronde Tafel Conferentie werd aangekon- 
digd tijdens welke de soevereiniteitsoverdracht aan de Republiek van de 
Verenigde Saten van Indonesië zou worden geregeld.

Plan Lieftinck-Götzen

Aan de voorbereidingen van de RTC had Götzen niet kunnen deelnemen 
omdat hij in die periode wederom overspannen was en een maand absolute 
rust kreeg voorgeschreven.23 Op de conferentie waren de werkzaamheden 
als volgt verdeeld: een centrale commissie had de supervisie over vijf com
missies. De Financieel-Economische Commissie (FEC) was onderverdeeld 
in vier subcommissies. Subcommissie I van de FEC stond onder medevoor- 
zitterschap van Götzen en behandelde de schuldenregeling. Nederland 
opende de boeken en bracht de Inter-Indonesische delegatie op de hoogte 
van alle relevante cijfers. De Nederlandse delegatie vroeg bij monde van 
Götzen allerlei waarborgen en garanties die door de Inter-Indonesische 
delegatie direct werden afgewezen als zijnde een inbreuk op de soevereine 
status van de toekomstige VSI. Bij de schuldenregeling draaide het om de

20 ARA, Archief J.P. Bannier, inv.nr. 11, Brief van J.P. Bannier, gecommitteerde voor In
dische Zaken, aan J.E. van Hoogstraten van 21 maart 1949.

21 Baudet en Fennema, Nederlands belang, p. 62.
22 ARA, Archief J.P. Bannier, inv.nr. 11, Brief van J.P. Bannier aan J.E. van Hoogstraten 

van 21 oktober 1948.
23 C. Wiebes en B. Zeeman, Indonesische dagboeknotities van Dr. H.N. Boon 1946-1949 

(Houten 1986) p. 169.
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Nederlandse eis dat de rechtsopvolger van Nederlands-Indië gelijk met de 
rechten ook de schulden zou overnemen, terwijl de Indonesiërs zich het 
recht wensten voor te behouden bepaalde schulden niet (geheel) over te 
nemen. De patstelling werd doorbroken door de bemiddeling van de Ame
rikaanse diplomaat M. Cochran, voorzitter van de United Nations Com- 
mission for Indonesia (UNCI). Hij stelde een plan op dat direct door de Ne
derlandse regering werd verworpen, maar de poging doorbrak toch de im
passe. De Nederlandse regering was aan zet en machtigde Lieftinck en Göt
zen een nieuw plan op te stellen. Eerst werd voor politieke rugdekking ge
zorgd door het bijeenroepen op 12 oktober 1949 van de fractievoorzitters 
van KVP, PvdA, ARP, CHU en VVD uit beide Kamers.

Götzen liet het aan Lieftinck over het seniorenconvent in te lichten over 
de impasse in de onderhandelingen en over hoe de Nederlandse regering 
die door middel van hun beider plan wilde doorbreken. Wel wees Götzen 
de fractievoorzitters op de verschrikkelijke gevolgen indien de conferentie 
zou mislukken. Vijftien procent van het nationaal vermogen zou verloren 
gaan, de vijandelijkheden zouden weer opvlammen met als desastreus re
sultaat: verschroeide aarde, de teloorgang van alle ondernemingen, alle in
vesteringen weg, veel slachtoffers, ook onder de 200.000 a 250.000 Nederlan
ders die niet langer beschermd en geëvacueerd zouden kunnen worden 
aangezien zij niet op enkele plaatsen konden worden geconcentreerd en 
zouden verhongeren.24 Van KVP, PvdA en VVD kregen Lieftinck en Göt
zen het gevraagde mandaat. ARP en CHU hielden zich op de vlakte. Enkele 
dagen later dienden zij hun plan in. Aan de onderhandelingen daarover 
nam namens Nederland alleen topambtenaar H.M. Hirschfeld deel. 
Hirschfeld deed een aantal concessies, zoals een schuldenreductie van ƒ2 
miljard, waardoor een compromis werd bereikt. Op 29 oktober nam Lief
tinck Götzens plaats in, onderhandelde zelf met de Indonesiërs over finan- 
cieel-economische kwesties en streek de laatste plooien glad.

Tijdens de evaluatie van de RTC door het kabinet toonden Lieftinck, 
Götzen en Van den Brink zich tevreden over het resultaat van dit onder
deel van de RTC. De liberale handelspolitiek van Nederlands-Indië met zijn 
bevoorrechting van Nederlandse bedrijven bleef gehandhaafd en werd 
vastgelegd in een verdrag tussen Nederland en Indonesië. De directiezetels 
van Nederlandse ondernemingen in Indonesië bleven in Nederland. Bij 
nationalisatie of onteigening van particulier eigendom verplichtte Indone
sië zich tot vergoeding van de economische waarde. De financiële betrek
kingen zoals die tussen Nederland en Indië bestonden werden gehand
haafd. Pensioenen, verlofstraktementen en sociale uitkeringen van in In
donesië werkzame Nederlanders konden naar Nederland getransfereerd 
worden in Nederlandse courant, indien deze Nederlanders hun oude dag in 
Nederland zouden doorbrengen.25 Lieftinck constateerde dat ten behoeve 
van het particuliere bedrijfsleven in Indonesië meer was bereikt dan ten
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24 Centraal Archief Tweede Kamer, notulen vergadering seniorenconvent van 12 oktober 
1949.

25 HTK  1949-1950, Bijl. 1478, Wet souvereiniteitsoverdracht Indonesië, nr. 6, MvT, p. 17- 
29.
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gunste van het Rijk. Daarop liet Götzen weten dat Nederland nog meer in 
de FEC had kunnen bereiken indien het bedrag van ƒ2 miljard direct als 
schuldenvermindering was prijsgegeven.26 De beperkte politieke rol van 
Götzen bleek bij de behandeling van de wet op de soevereiniteitsoverdracht 
in beide Kamers. Hij voerde enkel kort het woord over de financieel-eco
nomische overeenkomst en de schuldenregeling 27

Garanties voor Nederlandse ambtenaren in Indonesië

De Nederlandse regering had bij de RTC-onderhandelingen erop gestaan dat 
de ambtenaren in dienst van de VFR zouden overgaan naar de nieuwe staat 
Indonesië. De Inter-Indonesische delegatie had dit geaccepteerd aangezien 
continuïteit van het bestuur ook in haar belang was. De delegatie stemde 
echter niet in met de Nederlandse eis tevens alle rechten en plichten over te 
nemen voor een overgangsperiode van tenminste vijf jaar. Resultaat van 
de onderhandelingen was een ontwerpovereenkomst inzake de positie van 
de burgerlijke overheidsdienaren met een overgangsperiode van twee jaar 
gedurende welke Indonesië beloofde de rechtspositie van de ambtenaren 
niet te zullen veranderen. Ten aanzien van pensioenen, afvloeiingsregelin
gen en wachtgeldregelingen weigerde de Inter-Indonesische delegatie echter 
de bestaande verplichtingen over te nemen. Onder de ambtenaren in Indo
nesië ontstond daarop grote onrust, ondanks de garantieverklaring die de 
Nederlandse regering op 5 augustus 1949 had afgelegd.28 Het betrof hier 4000 
Nederlandse en 6000 Nederlands-Indische ambtenaren. Ter vergelijking: de 
Nederlandse rijksoverheid had op 1 januari 1950 96.000 ambtenaren in 
dienst.29 Minister van Sociale Zaken Joekes (PvdA) stelde daarom voor een 
garantieregeling voor deze ambtenaren in het leven te roepen in het geval 
dat de Indonesische overheid in gebreke zou blijven.30 Het wetsontwerp dat 
hieruit voortvloeide werd door Götzen in beide Kamers verdedigd. Hij deed 
dit op een afstandelijke, regenteske wijze, hetgeen in scherp contrast stond 
met de gloedvolle pleidooien van de Tweede-Kamerleden Th.M.J. de Graaf 
(KVP), Ch.J.I.M. Welter (KNP), H.W.J.A. Meijerink (ARP) en vooral dat van 
oud-minister Jonkman in de senaat voor meer zekerheid en betere 
afvloeiingsregelingen.31

26 ARA, notulen MR, inv.nr. 2.02.05, 31 okt. 1949.
27 HTK  1949-1950, p. 897-898; HEK  1949-1950, p. 93-94.
28 Zie HTK  1949-1950, Bijl. 1499, Vaststelling zekere waarborgen burgerlijke overheids

dienaren van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen, nr. 5, MvT, Bijlage II.
29 HTK  1950-1951, Bijl. A, Miljoenennota, p. 15.
30 ARA, notulen MR, inv.nr. 2.02.05, 14 nov. 1949. Zie voor de gevolgen G.C. Zijlmans, 

Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur 
op Java 1945-1950 (Amsterdam en Dieren 1985) p. 121-123.

31 HTK  1949-1950, p. 1271-1296; HEK  1949-1950, p. 729-751.

137



Götzen, moderne 'visitateur-generaal' 1894-1979 

Een actief burger

Götzen keerde opnieuw terug na de formatie van 1951, maar nu als staatsse
cretaris onder minister L.A.H. Peters (KVP), oud-gouverneur van de Neder
landse Antillen. Hij hield zich nog voornamelijk met Nieuw-Guinea bezig; 
niet met de politieke, maar voornamelijk met de bestuurlijk-technische 
kanten van de kwestie. Ondanks het feit dat hij na zijn benoeming tot 
staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (UOR) lid werd 
van de ARP, terwijl de ARP geen deel uitmaakte van het tweede kabinet- 
Drees, speelde hij in het parlement geen rol van betekenis meer. Na de ver
kiezingen van 1952 keerde hij niet meer terug in een nieuw kabinet.

In 1954 schreef hij een artikel in Antirevolutionaire Staatkunde, het we
tenschappelijk maandblad van de ARP. Hij plaatste een kritische noot bij 
het begrotingsbeleid van het derde kabinet-Drees. Volgens hem was er 
sprake van een principiële koerswijziging in 1954 naar een op de moderne 
economische theorie van Keynes gebaseerd anti-cyclisch begrotingsbeleid. 
Met dit 'stoutmoedig beleid' waarschuwde hij, was in de praktijk nog on
voldoende ervaring opgedaan. Bovendien leerde het verleden dat het bijna 
onmogelijk was om een eenmaal aanvaard uitgavenniveau tot een lager 
peil terug te brengen. Hij adviseerde daarom een voorzichtiger overheids- 
budgettering. Het antirevolutionair beginsel 'soevereiniteit in eigen kring' 
hoefde volgens Götzen niet te strijden met de groeiende rol van de over
heid in het economisch leven. Niettemin was het de taak van elke rechtge
aarde 'calvinist' dit proces telkenmale kritisch te blijven toetsen aan dit be
ginsel.32

Van 1953 tot 1954 was hij adviseur van de Nederlandse Herstelbank. Deze 
functie nam niet al zijn tijd in beslag want in 1954 liet hij zich benoemen tot 
voorzitter van een ambtelijke adviescommissie die de agrarische ontwikke
lingsmogelijkheden van Nieuw-Guinea moest onderzoeken. Het rapport 
van de commissie signaleerde een tweeslachtig beeld: Nieuw-Guinea had in 
het algemeen een geringe bodemvruchtbaarheid, waarbij cultivatie veel 
moeite en investeringen zou vergen en afhankelijk was van het tempo 
waarin de autochtone bevolking kon worden ingeschakeld. De commissie 
constateerde dat enkel houtproduktie lucratief zou zijn. Niettegenstaande 
het sombere beeld van de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden dat zij in 
haar rapport schetste, adviseerde de commissie een snelle invoering van de 
bestaande plannen waarbij de regering niet zuinig moest zijn met de toe
wijzing van financiële middelen.33 In april 1954 ging Götzen voor de Ver
enigde Naties werken en werd hij door de wereldorganisatie benoemd tot 
financieel adviseur van de regering van Bolivia.

32 L. Götzen, 'De betrekkingen tussen staatshuishouding en volkshuishouding', Antirevo
lutionaire Staatkunde 24 (1954) p. 20-39 en p. 74-86.

33 Keesmgs Historisch Archief 1954, p. 11529.
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Nationale rekenmeester

Op 23 november 1956 werd Götzen tot voorzitter van de Algemene Reken
kamer benoemd. Hij bracht zijn, zeker in vergelijking met zijn voorgan
gers, enorme politieke en internationale ervaring mee wat direct zijn weer
slag had op het werk van de Rekenkamer zelf. Tijdens zijn achtjarig voor
zitterschap werd het doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer uitge
breid, verbeterd en aangepast om de financiële controle op het snel uitbrei
dend overheidsapparaat op degelijke wijze te kunnen uitvoeren. Götzen 
wist een aanzienlijke uitbreiding van de financiële middelen en van het 
personeelsbestand te realiseren. Zijn politieke contacten hebben daarbij een 
niet onbelangrijke rol gespeeld.34

Zijn werkzaamheden bleven niet alleen tot Nederland beperkt. Vanaf 
1957 was hij lid en van 1959 tot 1965 was hij tevens voorzitter van de finan
ciële controleraad van de Verenigde Naties. Deze Board of Auditors, ofwel 
Raad van Accountants, houdt de controle op uitgaven en inkomsten van de 
Verenigde Naties, het Internationale Gerechtshof en andere VN-organen en 
biedt de Algemene Vergadering van de VN financiële verslagen en accoun
tantsrapporten terzake aan. De raad is samengesteld uit hoofden van Re
kenkamers van drie lidstaten van de VN met een zittingstermijn van drie 
jaar. Jaarlijks treedt er één lid af en elk lid benoemt zijn eigen staf. Ook hier 
probeerde Götzen de accountantsactiviteiten te verbeteren en een doelmati
ger wijze van werken tot stand te brengen. Waarschijnlijk wekte hij in 1959 
het VN Panel of External Auditors tot leven. Dit Panel was een al in 1949 
ingesteld coördinatieorgaan dat bestond uit accountants van de FAO, ILO, 
WHO en UNESCO en de leden van de Board of Auditors, maar had een sla
pend bestaan geleid. Dit voorzitterschap was een zware functie en bracht 
met zich mee dat hij in totaal maar liefst 330 dagen van zijn zesjarig presidi- 
aat in het buitenland verbleef. Op 1 juli 1965 legde hij deze functie neer.35

Voorzitter Götzen droeg ook zorg voor de (sobere) viering van het 150-ja- 
rig bestaan van de Algemene Rekenkamer in 1964. Bij die gelegenheid 
schreef hij een historische verhandeling over de Rekenkamer.36 Met het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van zeventig jaar nam de na
tionale rekenmeester op 31 december 1964 afscheid van de Rekenkamer.37

Schadeloosstelling Tweede-Kamerleden

Op aandrang van de Tweede Kamer had minister van Binnenlandse Zaken 
P.J. Verdam (ARP) op 10 februari 1967 een commissie onder voorzitterschap

34 P.J. Margry, 'Voorzitter L. Götzen' in: Margry e.a. ed., Van Camere vander rekening- 
hen tot Algemene Rekenkamer, p. 428-429. Rede van secretaris A. Hansen, bij het af
scheid van Götzen van de Rekenkamer, Archief Algemene Rekenkamer.

35 Overzicht van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde organen (Den Haag 1989) 
p. 27-30; Yearbook of the United Nations 1959 (Den Haag 1959) p. 445.

36 L. Götzen, De Algemene Rekenkamer 150 jaar (Purmerend 1964).
37 Algemeen Dagblad, 31 oktober 1964.
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van Götzen ingesteld, die zich moest buigen over het vraagstuk van salaris
sen en schadeloosstelling voor de leden van de Tweede Kamer. Een gevoe
lig punt omdat de hoogte van de schadeloosstelling wordt vastgelegd in een 
wet en de Kamerleden dus zelf over hun inkomen beslissen. Tot op dat 
moment was er nog geen bevredigende oplossing voor dit probleem gevon
den. Voorheen vonden de aanpassingen van de schadeloosstelling aan de 
algemene salarisbewegingen schoksgewijs en geruime tijd achteraf plaats. 
Dat wekte de indruk dat de schadeloosstelling steeds structueel werd verbe
terd, waardoor de Kamerleden ten onterechte het odium kregen dat zij 
zichzelf bevoordeelden.

De commissie ging grondig tewerk. Als uitgangspunt aanvaardde zij het 
beginsel dat het Kamerlid in staat moet worden gesteld op optimale wijze te 
kunnen functioneren. Daartoe deed zij verstrekkende voorstellen. Een ge
differentieerde schadeloosstellingsregeling verdiende de voorkeur. Een ver
dubbeling van het maximale schadeloosstellingsbedrag van het sinds 1 ja
nuari geldende bedrag van ƒ20.000, zou gepaard gaan met een aftrekregeling 
inzake neveninkomsten uit arbeid of bedrijf. Het voorgestelde maximum
bedrag van ƒ40.000 was arbitrair, maar viel vergeleken met de bezoldiging 
van parlementsleden in de ons omringende landen niet uit de toon. Een be
langrijk gevolg van het voorstel was het wegvallen van de druk voor het 
gemiddelde Kamerlid zich van neveninkomsten te voorzien terwille van 
het levensonderhoud. Via een amvb kon de minister van Binnenlandse 
Zaken de schadeloosstelling aanpassen aan wijzigingen van de bezoldiging 
van het rijkspersoneel. Dat betekende een waardevaste schadeloosstelling 
die niet meer zoals in het verleden apart bij wet moest worden vastgesteld.

Het was de verdienste van de commissie-Götzen dat de historische ont
wikkeling van het Kamerlidmaatschap van nevenfunctie naar hoofdfunctie 
ook in de bezoldiging tot zijn recht kwam. En passant deed de commissie- 
Götzen ook voorstellen voor een bevredigende regeling van uitkeringen en 
pensioenen aan gewezen Kamerleden. De opvolger van Verdam, H.K.J. 
Beernink (CHU), nam alle aanbevelingen van het voorstel van de commis- 
sie-Götzen over en kon op 2 april 1968 het wetsvoorstel de Kamer aanbie
den. Een Kamerbrede bijzondere commissie boog zich over het wetsvoorstel 
en keurde het goed. Het werd in beide Kamers met meer dan tweederde 
meerderheid aangenomen.38

Slot

De gepensioneerde Götzen kon zich weer aan zijn hobby's astronomie, ar
cheologie en geschiedenis wijden. Hij kon terugzien op een prachtige amb
telijke en politieke carrière. De superaccountant stierf op 84-jarige leeftijd te 
's-Gravenhage op 13 juli 1979.
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38 H TK  1967-1968, Bijl. 9561, Wet houdende regeling schadeloosstelling leden Tweede 
Kamer der Staten-Generaal; D.J. Elzinga, De financiële positie van de leden der Sta- 
ten-Generaal (Groningen 1985) p. 70-83.




