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Nederland was voor 1940 dank zij de gebiedsdelen in oost en west een wereldrijk
zonder een wereldmacht te zijn. In de schaduwen van de beweeglijke evenwichtspolitiek
van de grote mogendheden koesterde Nederland zijn neutraliteitspolitiek.
Deelneming aan welke alliantie ook zou een risico betekenen voor het
profijtelijke bezit van de kolonien. De bezetting door nazi-Duitsland maakte een
einde aan die neutraliteit en de bezetting van Indonesie door Japan tastte de vanzelfsprekendheid
van het Nederlandse gezag aldaar fors aan, evenals trouwens
het Atlantic Charter dat het zelfbeschikkingsrecht der volken proclameerde. De
Tweede Wereldoorlog maakte duidelijk dat de Europese grote mogendheden
mede door hun onderlinge oorlogen gereduceerd waren tot armlastige naties,
afhankelijk van Amerikaanse steun voor hun wederopbouw en voor hun verweer
tegen een opdringend communisme. Nederland kon onmogelijk afzijdig blijven,
moest een actieve buitenlandse politiek voeren om tot economische en militaire
samenwerking te komen en kreeg bovendien indringend met de VN en de
Veiligheidsraad te maken, omdat de pogingen om de Indonesiers met geweld tot
rede te brengen felle protesten uitlokten in het buitenland.
In deze beslissende periode (1948-1951) van integratie in Westeuropese en
Atlantische verbanden was de liberaal Stikker minister van Buitenlandse Zaken;
voor het eerst geen carrierediplomaat op die post, maar een zakenman met politieke
ambities. Hij reorganiseerde het departement zodat het beter voor zijn vele,
deels nieuwe taken was voorbereid. Inzake Indonesie nam hij een tijd lang het initiatief
van collega Sassen over, hetgeen weinig anders opleverde dan vertraging
en toenemende spanning en verwarring in het kabinet. Het parlement zocht
ondertussen naar middelen om de buitenlandse politiek, dat prerogatief van de
Kroon, zoals Drees het graag uitdrukte, onder de werking van het parlementaire
stelsel te brengen. De aandrang en dreigende taal van de parlementariers dwong
het kabinet tot concessies: meer en betere informatie, meer overleg, ook voorafgaand
aan het sluiten van overeenkomsten en verdragen, welke vaak van rechtstreeks
belang waren voor de binnenlandse verhoudingen. De enige liberaal in het
kabinet kreeg over het algemeen het krediet van de Staten-Generaal in tegenstelling
tot zijn christelijk-historische ambtgenoot Schokking op Oorlog en
Marine. Diens departement had de grootste moeite een leger van circa 100.000
man in Indonesie paraat te houden, terwijl tegelijkertijd gedacht en besloten
moest worden over de Nederlandse bijdragen aan de Westerse Unie en de NAVO.
Drees en Lieftinck wilden de defensieuitgaven 'plafonneren', desnoods door de
marine-opbouw fors te beperken. Het ging om enorme bedragen, oplopend tot
circa 30% van de rijksuitgaven. Vooral de landmacht met Kruis als voorvechter
voor een 'oorlogsbegroting', waaruit ettelijke divisies bekostigd konden worden,
maakte het Schokking moeilijk. Hij kreeg geen grip op de sterren- en strepenelites,
hetgeen het parlement met toenemende zorg vervulde. Dat parlement wenste
in meerderheid de maritieme traditie in ere te houden door een volwaardige
vloot en een efficiente, liefst niet te dure landmacht en luchtmacht. Het kabinet
kwam bovendien onder druk van de VS te staan, die aan hun militaire hulpprogramma
zware voorwaarden verbonden in de sfeer van eigen financiele bijdragen.
Uiteindelijk zou het uitlopen op ƒ6 miljard in vier jaar op een jaarlijkse
begroting van nog geen ƒ4 miljard. Het parlement liet zijn twijfels en reserves aangaande
de efficiency van de landmacht vallen ten gunste van een snelle opbouw
van de NAVO-defensie.

Het kabinet-Drees-Van Schaik besteedde verreweg de meeste vergadertijd aan de
Indonesische kwestie. Met de jonge, ongedurige Sassen (KVP) op Overzeese
Gebiedsdelen en Beel (KVP) als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in
Batavia, drongen de representanten van KVP, WD, CHU en ARP in de richting
van een beslissende militaire confrontatie met Soekarno c.s. ten einde de
Republiek te 'kleineren' tot een van de vele deelstaten. Aanvankelijk frustreerden
de bemiddelingspogingen van Stikker dit streven, totdat ook Stikker ondubbelzinnig
voor 'slaan' koos. De politionele actie was een militair succes, maar het
politieke vervolg een totale mislukking. Volgens Beel bestond de Republiek niet
meer, was derhalve het geschil opgelost en diende elke inmenging van de
Veiligheidsraad of de Verenigde Naties categorisch afgewezen te worden. Voor
het kabinet bood deze benadering geen oplossing voor vigerende problemen,
zoals dreigende resoluties en sancties van de VN/VR en de noodzaak in
Indonesie tot verhoudingen te komen, welke een ordelijke soevereiniteitsoverdracht
mogelijk zouden maken. Beel verraste 'zijn' minister, Sassen, volledig door
een sprong naar voren: vervroegde soevereiniteitsoverdracht op voorwaarden.
Sassen, gesouffleerd door Romme, wilde die voorwaarden aanzienlijk verzwaren,
maar kwam in het besluiteloze kabinet alleen te staan en vertrok. Van Maarseveen
(KVP), bij eerdere besluiten een 'havik', nam Overzeese Gebiedsdelen over en zou
uiteindelijk resoluut op een vreedzaam vergelijk met de Republiek aankoersen, nu
de militaire optie een illusie was gebleken en Nederland internationaal alle goodwill
dreigde te verliezen. Door Nieuw-Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht
te houden, wist hij de tegenstribbelende Romme, Oud en Tilanus schoorvoetend
over de streep te trekken: de Staten-Generaal keurden de soevereiniteitsoverdracht
met de benodigde tweederde meerderheid goed. De aarzelingen
en besluiteloosheid van het kabinet waren goeddeels het gevolg van de werking
van het parlementaire stelsel, waardoor de uitgesproken opvatting van Romme,
Oud en Tilanus een dwarslaesie in de besluitvorming vormden.
Tot de grote thema's van het kabinet Drees-Van Schaik in zijn gemeen overleg met
de Staten-Generaal behoorden de liberalisatie van het economisch leven, de ordening
van het maatschappelijk leven, de infrastructurele wederopbouw en vernieuwing,
rechtsherstel na de nazi-dictatuur, anticommunisme, integratie in
Europees en Atlantisch verband en de dekolonisatie van Indonesie. De ministers
hadden zich verbonden een regeerprogram uit te voeren dat tenminste de instemming
van de fractievoorzitters van de regeringspartijen had. Maar ook gedurende
de rit liet het parlement zich soms duchtig gelden, de ruimte van het dualisme
exploiterend, soms explorerend. Alleen Lieftinck liet zich weinig gezeggen: met
een beroep op de immer bijzondere omstandigheden beheerde hij de schatkist
goeddeels naar eigen inzichten. De Staten-Generaal bewilligden in zijn begrotingen
welke voor hooguit de helft controleerbaar waren!
Nadere informatie over het CPG en de serie Parlementaire
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Het kabinet-Drees-Van Schaik in de Eerste Kamer ter gelegenheid van de herdenking van de
grondwetsafkondiging, 100 jaar geleden (3 november 1948)
V an links naar rechts: E.M.J.A. Sassen (KVP, Overzeese G ebiedsdelen), A .M . Joekes (PvdA,
Sociale Zaken), D.G.W . Spitzen (partijloos, V erkeer en W aterstaat), F.J.Th. Rutten (KVP,
O nderw ijs, K unsten en W etenschappen), J.H. van M aarseveen (KVP, Binnenlandse Zaken),
J.R.H . van Schaik (KVP, vice-m inister-president; zonder portefeuille), W. D rees (PvdA, A l
gem ene Zaken; m inister-president), W.F. Schokking (CHU, Oorlog en M arine), J. in ’t Veld
(PvdA , W ederopbouw en Volkshuisvesting), J.R.M . van den Brink (KVP, Econom ische Za
ken), S.L. M ansholt (PvdA, Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening), L. Götzen (partijloos,
zonder portefeuille), P. Lieftinck (PvdA, Financiën). A fw ezig: D.U. Stikker (VVD, B uiten
landse Zaken) en Th.R.J. W ijers (KVP, Justitie)

WOORD VOORAF
Sed ert 1986 fu nctioneert het C entrum voor Parlem entaire G eschiedenis
(CPG) als een join t venture van de Katholieke U niversiteit Nijm egen en de
Stichting P arlem entaire G eschiedenis. Het CPG wil door m iddel van de
reeks parlem entaire geschiedenis van Nederland na 1945 het werk van Van
W elderen Rengers en van Oud voortzetten.
In 1991 verscheen band A over het econom isch beleid van het kabinetDrees-Van Schaik (1948-1951). In deze band vond de m ethodische en theore
tische verantw oording van het project-Drees plaats. In 1992 publiceerde het
CPG band B over het infrastructurele beleid van datzelfde kabinet. De af
ronding van band C liet enige tijd op zich w achten onder m eer als gevolg
van onderbezetting. Vooral het hoofdstuk Indonesië had een m oeizam e
ontstaansgeschiedenis. Vele auteurs droegen bij aan de totstandkoming van
de tekst.
In het eerste hoofdstuk staat het bureau van m inister-president Drees
centraal: het kleinste ministerie, dat van Algemene Zaken. Onder Drees' lei
ding w erd dit bureau het coördinatiecentrum van de m inisterraad. Recht
streeks onder hem ressorteerden enkel de R ijksvoorlichtingsdienst en de
Buitenlandse Inlichtingendienst, zodat de prem ier zich vooral op het alge
m ene regeringsbeleid kon concentreren. Het hoofdstuk bevat onder andere
een karakterisering van Drees van de hand van J.J.M . Ramakers en een bio
grafische schets van vice-prem ier Van Schaik, die een eigen kantoor had
aan Drees' ministerie.
O nder het kabinet-Beel was een begin gem aakt m et de toetreding van
N ederland tot de w esterse econom ische en m ilitaire sam enwerking. J.W .L.
B rou w er beschrijft hoe in de daaropvolgende jaren onder leiding van m i
nister D.U. Stikker deze heroriëntatie van het buitenlands beleid werd vol
tooid: Nederland trad toe tot het Atlantisch bondgenootschap en tot de Raad
van Europa, terw ijl de laatste barrières voor volledige deelname aan de w es
terse sam enwerking uit de weg w erden geruimd door de dekolonisatie voor
Indonesië, alsmede door de geleidelijke oplossing van de Duitse kwestie en
de beslissingen over de militaire bijdrage aan de NAVO. De Kamer steunde
in grote lijnen Stikkers beleid. Wel streefde de volksvertegenw oordiging er
naar haar invloed op het beleid te vergroten. De aanhoudende druk bracht
het kabinet tot concessies: het parlem ent zou geregelder en intensiever be
trokken w orden bij het beleid. De toenemende betrokkenheid leidde even
wel niet tot een parlem entaire regie van het beleid. Op cruciale m om enten
konden of wilden de Staten-Generaal dat niet afdwingen.
J.W .L. Brouw er beschrijft in het derde hoofdstuk de m oeizam e en ge
ruchtm akende totstandkom ing van het defensiebeleid. De strijd ging over
de opbouw van de krijgsmacht en de omvang van de Nederlandse bijdrage
X X III
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aan het Atlantisch bondgenootschap. Daarm ee waren enorm e bedragen ge
m oeid (bijna een kwart van de totale rijksbegroting!), terwijl duidelijk was
dat de beslissingen ook op lange term ijn het beleid zouden bepalen. In de
strijd 'sneuvelden' achtereenvolgens de m inister van O orlog en M arine,
W.F. Schokking, en de chef van de generale staf, generaal H.J. Kruis. Lange
tijd stonden kabinet en parlem ent tegenover elkaar. De ministerraad w ilde
het budget aan banden leggen omdat de krijgsm acht haar uitgaven nauw e
lijks kon verantw oorden en het in de landm acht bedroevend gesteld was
met de efficiency. Bovendien wenste het kabinet - mede in overeenstem 
m ing m et de eerste NAVO-plannen - de opbouw van land- en luchtstrijd
krachten voorrang te geven boven de marine. N iettegenstaande de efficiency-problem en pleitte een overgrote kam erm eerderheid vanaf begin 1950
voor een drastische verhoging van de defensie-uitgaven om te voldoen aan
de w ensen van de m ilitaire leiding. Tevens verzette zij zich m et kracht te
gen eventuele bezuinigingen op de marine. Bij dat laatste speelden prestige
overw egingen een belangrijke rol. Opmerkelijk is dat de Kamer haar stand
punt bepaalde vóór het uitbreken van de Korea-oorlog, dat wil zeggen voor
dat de internationale roep om versterking van de defensie toenam. U itein
delijk zou het kabinet, ook onder zware druk van de Verenigde Staten, bak
zeil halen. Het is de vraag of de uitkomst van het debat wel zo'n fraaie blad
zijde uit de parlem entaire geschiedenis genoemd kan worden: enige contro
le op de gigantische uitgaven was niet mogelijk.
Na de kabinetsform atie m aakte het Indonesiëbeleid aanvankelijk een ruk
naar rechts: de KVP w ilde een einde maken aan het in haar ogen w einig
doortastende beleid van het kabinet-Beel. M et steun van CHU en VVD w il
den de katholieken een krachtiger houding aannemen tegenover de Repu
bliek. De uitw erking van de nieuwe staatkundige verhouding tussen N e
derland en Indonesië diende desnoods zonder de Republiek en alleen met
de federalisten te worden uitgevoerd. De koersw ijziging werd in de eerste
maanden voortvarend doorgevoerd onder meer door de N oodw et Indone
sië en door de vervanging van de pragmatische landvoogd H.J. Van M ook
door de katholieke oud-premier L.J.M. Beel. PvdA-m inisters en Stikker (die
steeds meer rekening hield met de houding van de Verenigde Staten en de
Veiligheidsraad) boden intussen geen alternatief: in feite tw ijfelden ook zij
aan het nut van voortdurend onderhandelen met de Republiek, die zich
onder geen beding wilde laten reduceren tot een 'gewone' deelstaat en vast
hield aan de zelf geproclameerde soevereiniteit.
Toen de rook van de tw eede politionele actie was opgetrokken bleek de
N ederlandse positie onhoudbaar. Allereerst was, tegen de verw achting in,
de Republiek niet op de knieën gebracht; integendeel, ze kwam versterkt uit
de strijd tevoorschijn en de guerrilla die volgde onderstreepte het failliet
van de militaire optie. Ten tweede dreef de actie de federalisten in de armen
van Soekarno en Hatta. En tenslotte keerde de internationale opinie zich
definitief van Nederland af. M et twee resoluties in januari 1949 en een ru 
lin g in m aart zette de Veiligheidsraad Nederland voor het blok. M et veel
pijn en m oeite w endde het kabinet hierna langzaam de steven in de rich
ting van een vreedzaam vergelijk. Het enige alternatief - een eindeloze koX X IV
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loniale oorlog - verloor alle aantrekkingskracht: ze zou Nederland in een
volstrekt internationaal isolem ent brengen en grote schade berokkenen aan
de econom ische belangen in Indonesië en elders. De koersw ijziging leidde
achtereenvolgens tot het ontslag van m inister E.M .J.A. Sassen en van de
H VK Beel. De Van Roijen-Roem -verklaringen in mei betekenden het defi
nitieve einde van de Nederlandse m achtspolitiek in Indonesië. Zij w aren
de opm aat tot de Ronde-Tafelconferentie in het najaar van 1949 die leidde
tot de onvoorw aardelijke soevereiniteitsoverdracht in decem ber. Op de
R onde-Tafelconferentie zou het kabinet vooral op financieel terrein een
bevredigende regeling w eten te treffen.
De auteurs tonen aan dat niet alleen het kabinet in deze episode achter de
feiten aanliep. De 'autonome vaart' die de Indonesische kwestie leek te heb
ben was ook voor het parlem ent niet bij te benen. Met de Noodwet had het
kabinet zich bovendien buitengew one bevoegdheden verschaft. M et nam e
vanaf januari 1949 plaatste het kabinet de volksvertegenw oordiging h er
haaldelijk voor voldongen feiten. De belangrijke Com m issie van N egen
m annen kon deze leem te niet opvullen. Zij blijkt achteraf m inder een in
strum ent van het parlem ent dan van het kabinet te zijn gew eest, bedoeld
om d e fa its accomplis aanvaard te krijgen. Aanvankelijk kwamen de bezw a
ren tegen het beleid vooral van de PvdA. Ondanks de ernstige verdeeldheid
in de partij over de tweede politionele actie slaagden de socialisten er even
w el in de rijen gesloten te houden. Vanaf januari 1949 kwam de positie van
KVP, CHU en VVD in het gedrang: zij werden langzaam gedwongen tot een
agon isin g reappraisal. Ondanks fel verzet van Rom m e w ist m inister Van
M aarseveen (de opvolger van Sassen) de KVP mee te krijgen m et het nieu
we beleid, terwijl het persoonlijk gezag van Oud en Tilanus ervoor zorgde
dat bij de meerderheid van VVD en CHU het besef doordrong dat een alter
natief ontbrak. Ook m oet erop gewezen worden dat de houding van de op
positie (ARP, KNP en CPN) dermate radicaal was dat zij geen aantrekkings
kracht uitoefende op meer gematigde critici.
O ok tijdens de Ronde-Tafelconferentie bleek dat het parlem ent w einig
greep had op de gang van zaken. Opnieuw werd de Com m issie van Negen
voortdurend voor voldongen feiten gesteld. W at betreft de politiek-staatkundige discussie liepen zij achter de feiten aan: een 'zware unie' bleek al
lang een gepasseerd station, terwijl het met verve uitgedragen zelfbeschik
kingsrecht onhaalbaar bleek. Het w apengekletter in de Kamer, van m et na
m e Romme en Oud, had vooral tot doel de rechtervleugel van hun partijen
te apaiseren en het kabinet zo aan een m eerderheid te helpen. Alleen in
zake Nieuw-Guinea - het laatste bastion in de Oost - bleek het parlem ent on
verm urw baar. Het kabinetsvoorstel om de soevereiniteit over te dragen aan
de N ederlands-Indonesische Unie werd door Oud opgevat als een koersw ij
ziging w aarvoor voorafgaande instem m ing van het parlem ent vereist was.
Een m otie-O ud van die strekking w erd w elisw aar verworpen, maar b ete
kende toch het einde van het kabinet.
In het slothoofdstuk wordt de balans opgemaakt van de interactie tussen
regering en parlem ent in de periode-Drees-Van Schaik. Vooraf gaat een kor
te schets van de belangrijkste organisatorische ontw ikkelingen en algem ene
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(partij)politieke verw ikkelingen in dat parlem ent. Vervolgens kom en alge
m ene vragen aan de orde. Wat was het karakter van het kabinet? W at was
typisch voor het beleid en was dat beleid slagvaardig en effectief? Kon het
regeerprogram verwezenlijkt worden? Had het parlem ent iets in de m elk te
brokken? Op w elke w ijze oefende het parlem ent invloed uit? H oe zag de
politieke w inst- en verliesrekening er uit? Daarbij gaat het natuurlijk om de
bew ijsvoering, ruim voorhanden in drie banden em pirisch m ateriaal over
N ederlands derde naoorlogse kabinet. De kabinetscrisis zal als een prelude
op de formatie van het kabinet-Drees II worden behandeld.
De afronding van band C werd mogelijk door de stim ulerende m edew er
king van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, bestaan
de uit: dr. G.W .B. Borrie (voorzitter), E. van M iddelkoop (secreta ris/p en 
ningm eester), drs. W .J. Deetman, prof. dr. L. G injaar en rnw. mr. E. Tuinstra. M edew erking werd ook ondervonden van het College van Bestuur
van de KUN dat de voortgang van het werk verzekerde.
Veel deskundigen w aren bereid om de conceptteksten van com m entaar
te voorzien. H et b etro f de hoogleraren J.L .J. Bosm ans, J.L.M . Leijten en
N .J.M . N elissen, allen lid van de stuurgroep parlem entaire geschiedenis,
A.E. Kersten en J.C.H . Blom, beiden lid van de W etenschappelijke Raad van
Advies, C.C. Fasseur en P.J. Drooglever, Indonesiëkenners bij uitstek.
Voorts ontvingen w e deskundig com m entaar van dr. L.J. Giebels (oudPvdA -kam erlid en biograaf van Beel), jhr. mr. E. van Lennep (voorm alig
thesaurier-generaal van het m inisterie van Financiën), mw. drs. M .J.B.
Schouten (Instituut voor Nederlandse G eschiedenis), P.J.S. de Jong (voor
m alig m inister-presid ent en m inister van D efensie), mr. W .H. Fockem a
Andreae (voorm alig staatssecretaris van Defensie), dr. C.A. van der Klauw
(voorm alig m inister van Buitenlandse Zaken), dr. S. Rozem ond (Instituut
C lingendael), drs. E.P. W ellenstein (voorm alig directeur-generaal van de
Buitenlandse Handel bij de Europese Gemeenschappen en voorm alig direc
teur-generaal Buitenlandse Betrekkingen van de Europese Com m issie), drs.
H.A. H arryvan (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen), dr. P.B.R.
de Geus (voorm alig m inister van Defensie), drs. J. Hoffenaar (w etenschap
pelijk m edew erker sectie M ilitaire G eschiedenis), mw. dr. C.M . M egens
(u n iv ersitair d ocent R ijk su n iv ersiteit G ron in gen ), mr. A. Stem erd in k
(voormalig m inister en staatssecretaris van Defensie).
In band B hebben wij tot onze spijt verzuimd prof. dr. L.M.G. Leune te
danken voor zijn w aardevolle en deskundige com m entaar op het hoofd
stuk over O nderw ijs, Kunsten en W etenschappen. Bij deze w illen wij dat
verzuim graag rechtzetten. Van grote steun voor het onderzoek w as ook het
Algemeen Rijksarchief te Den Haag, waar dr. F.C.J. Ketelaar, drs. E. van Laar,
mw. drs. F. van Anrooy en S.F.M. Plantinga alle m edew erking verleenden.
Dat geldt ook voor het Katholiek Docum entatie Centrum te N ijm egen on
der leiding van prof. dr. J. Roes. Ook op het D ocum entatiecentrum N eder
landse Politieke Partijen te Groningen, het Internationaal Instituut voor So
ciale Geschiedenis te Amsterdam, de archiefdiensten van de Eerste en Tw ee
de Kam er en op de archiefdiensten van de departem enten van A lgem ene
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Zaken, D efensie, Buitenlandse Zaken en op het Instituut voor M aritiem e
H istorie van de M arinestaf en de sectie M ilitaire Geschiedenis beide te Den
Haag, werd nooit tevergeefs een beroep gedaan.
Mw. R.R. de Valk verdient veel waardering. Zij verzorgde goeddeels de
tekstverw erking. De lay-out en het register van dit boek w erden verzorgd
door drs. J.Th.L.M . van Schijndel. Het duo Ramakers en Van Schijndel ver
zette veel w erk bij de tekstcontrole en het drukklaar maken van de teksten.
W aar nodig leverden Brouw er, P.G.T.W . van G riensven en J.C .F.J. van
M erriënboer hand en spandiensten.
Rest de m ededeling dat deze publikatie de vrucht is van m ultidisciplinair
teamwork, maar dat alle fouten en gebreken ten laste komen van de beide
eindredacteuren die de eindverantw oordelijkheid dragen voor de inhoud
van dit boek.
Deurne, 1 december 1995
P.F. Maas
J.M .M .J. Clerx
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W illem D rees, m inister-president

HOOFDSTUK I
HET BUREAU VAN DE MINISTER-PRESIDENT
J.C.F.J. van Merriënboer
J.J.M. Ramakers
J.M.M.J. Clerx

Het kleinste ministerie

Het m inisterie van Algemene Zaken werd in 1947 (opnieuw) ingesteld om
m inister-presiden t L.J.M . Beel te ontlasten. Het beheer van de d eparte
m enten van Binnenlandse Zaken en van Overzeese Gebiedsdelen-ad inter
im was hem te veel geworden. H et idee om Beel de leiding over dit kleine
departem ent te geven, kwam van de toenm alige vice-prem ier W . Drees.
Een m inisterschap zonder portefeuille zou voor een prem ier het bezw aar
hebben dat hij niet over een eigen ambtenarenapparaat kon beschikken. De
instelling van het departem ent werd gepresenteerd als een noodoplossing;
de w eg terug werd uitdrukkelijk opengehouden. De m inister van Algem e
ne Zaken kreeg de zorg opgedragen 'voor de zaken betreffende het alge
m een R egeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet be
paaldelijk w ordt behartigd door een der andere departem enten van alge
m een bestuur'.1 Op 7 augustus 1948 nam Drees de portefeuille van Algem e
ne Zaken over van Beel. Het schema op de volgende bladzijde laat de orga
nisatie van het ministerie zien ten tijde van het kabinet-Drees-Van Schaik.2
Aan Drees was alles kort, bondig en efficiënt. Zijn taalgebruik, stenografi
sche aantekeningen, dagindeling. Zo trachtte hij ook zijn eigen departem ent
in overeenstem m ing te brengen m et deze karaktertrekken. Tussen 1947 en
1952 daalden de uitgaven van het ministerie bijvoorbeeld met 1,7%, terwijl
de uitgaven van andere departem enten fors stegen. Daarna volgde gestage
groei tot in de jaren tachtig.3 Bekend is de anekdote over de opschudding op
het departem ent toen Drees' opvolger J.E. de Quay opdracht gaf conceptantwoorden op te stellen voor de vragen die kamerleden bij de algem ene poli
tieke beschouw ingen gesteld hadden. Het kleine am btenarenapparaat raakte
volledig overbelast. Drees had dat vroeger altijd in z'n eentje opgeknapt!
Drees betreurde het dat hij als minister van Algemene Zaken niet langer
eigen denkbeelden in w etsontwerpen kon neerleggen zoals een vakm inister
deed. In de periode-Drees-Van Schaik passeerden maar zes wetten die (me1
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de-)ondertekend waren door de minister van Algemene Zaken de Tweede
Kam er: de W et soevereiniteitsoverdracht Indonesië, de W et op de PBO, de
G arantiew et burgerlijk overheidspersoneel Indonesië, de W et nadere voor
zieningen voor m inisters zonder portefeuille en staatssecretarissen, de W et
bescherm ing staatsgeheim en en de G arantiew et m ilitairen KN IL.4 Veelal
had de m ede-ondertekening tot doel het belang en het gew icht van het
w etsontw erp tegenover de Staten-Generaal te benadrukken.
Organisatieschema van het ministerie van Algemene Zaken, 1948-1951
m inister-president
m inister van Algemene Zaken
Buitenlandse
Inlichtingen
dienst (BID)

-

Centrale
Veiligheids
dienst (C V D )1

secretaris-generaal
kabinet van de
minister-president

Regerings
— voorlichtings
dienst (RVD) 2

algemene en
administratieve zaken

secretariaat m inisterraad 4
secretariaat REA 5
secretariaat Raad M AK
secretariaat interdeparte
mentale commissies, bijv.
de grondwetscommissie
voorzitter Voorlichtingsraad
voorzitter coördinatie
commissie inlichtingenen veiligheidsdiensten 6
1
2
3
4
5
6

secretariaat
Voorlichtings
raad 3

—

afd. documentatie
afd. film
afd. pers
afd. planning en
publicatie
afd. radio

Na 1949 als Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) onder Binnenlandse Zaken.
De directeur van de RVD is tevens perschef van de m inister-president.
In de Voorlichtingsraad zijn alle departementen door de perschefs vertegenwoordigd; de
Raad beheert een centrale begrotingspost.
Het secretariaat stelt vrijdags rond 12 uur de agenda sam en; ressorteert tot 1950 onder
Binnenlandse Zaken.
De agenda van de Raad voor Econom ische A angelegenheden (REA) w ordt 's m aandags
rond 9 uur opgesteld.
Sedert 18 augustus 1949.

Dat het jonge m inisterie snel een plaats kon veroveren tussen departem en
ten m et een lange bestuurlijke traditie, was vooral te danken aan de door
gewinterde bestuurder Drees en zijn doortastende secretaris-generaal C.L.W.
Fock. O ud-RVD -chef Gijs van der Wiel herinnerde zich Fock als 'een Draufganger, die van w anten w ist (en) die kans zag m et zijn kleine departem ent
binnen de kortste keren respect af te dwingen. Hoewel uiterlijk in alles ei
kaars tegendeel konden Fock en Drees het uitstekend met elkaar vinden. Ze
w aren dol op elkaar.'5 De opkomst van het m inisterie van Algemene Zaken
was bovendien een logische stap in de ontwikkeling van het tijdelijke voor
zitterschap van de ministerraad naar het moderne ambt van m inister-presi
dent als prim us inter pares. In Drees' handen werd het een belangrijk in 
strum ent om de eenheid van beleid te verzekeren. De m inister-president en
zijn staf zetelden om streeks 1948 in een afzonderlijk gebouw, gelegen aan
2
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Plein 1813 in Den Haag. De ministerraad vergaderde op m aandagm iddag 2
uur in het m inisterie van Justitie, Het Plein 26. In oktober 1950 werd het
aanvangsuur vervroegd tot 10 uur.6

'Drees leek altijd weer in het midden te staan’*
H et raad sel Drees
W ie iets zinnigs over W illem Drees sr. wil schrijven, ziet zich voor twee
grote problem en geplaatst. In de eerste plaats is er al zo veel over hem ge
sproken en geschreven dat daar nauwelijks meer iets nieuws aan toe te voe
gen lijkt. H et is veelbetekenend dat de paar anekdotes over Drees, toch al
geen man van 'de sm akelijke petite h istoire’,7 tot op het bot zijn afgeklo
ven.
Het tweede probleem is belangrijker, omdat het veel over Drees zelf zegt.
Een groot deel van de literatuur over Drees is van zijn eigen hand of ge
schreven op basis van interview s m et de bejaarde staatsm an. W aarschijn
lijk is er geen vaderlands politicus die zelf zozeer heeft bijgedragen aan de
beeldvorm ing rond zijn persoon als Nederlands bekendste prem ier. Het is
een zorgvuldig opgetrokken, consistent beeld geworden, waaraan Drees tot
op hoge leeftijd, naar het lijkt welbewust, heeft gebeiteld, geschaafd en gepo
lijst. Maar levendig is het niet. Daarvoor is het tè glad. Barstjes, deukjes en
oneffenheden zijn zorgvuldig weggewerkt. M et verbazingw ekkend gemak
haalde D rees telkens weer dezelfde herinneringen boven, vaak in vrijwel
gelijkluidende form uleringen, alsof het verleden letterlijk in w oorden in
zijn legendarische geheugen gegrift stond.
Het is waarschijnlijk dat Drees zijn geheugen welbewust selectief gebruik
te. W aar de meeste politici geneigd zijn zichzelf in ego-docum enten uit te
vergroten, verschuilt Drees zich achter een uiterst sobere en (vaak te) b e
scheiden w eergave van zijn feiten. Dat kan niet alleen te herleiden zijn tot
zijn verlegenheid, w aaraan hij zei te lijden.8 Soms lijkt hij erop uit ontsla
gen te w orden van de plicht te erkennen dat hij verantw oordelijkheid heeft
gehad voor de fouten die natuurlijk ook hij heeft gemaakt. Typerend is wel
licht de manier waarop Drees tegenover persvoorlichter Van der W iel zijn
rol als m inister-president bagatelliseerde: 'Premier, dat ben je bij de gratie
Gods. Vroeger w erd het ambt nog bij toerbeurt uitgeoefend. Het is al heel
w at dat ik de raad perm anent mag voorzitten.' Formeel is daar geen speld
tussen te krijgen. M aar Van der W iel plaatste toch wel een kanttekening:
'Dat m oest Drees zeggen. De man stak met kop en schouders boven de rest
u it.'9
Zo blijft de figuur van Drees, zoals die oprijst uit zijn geschriften, in veel
opzichten schimmig. Drees hield bijvoorbeeld ook zijn privéleven zorgvul
dig buiten de publiciteit, zelfs toen in de jaren zestig alles tot publiek do
mein werd verklaard, het dagelijks leven van de politicus inbegrepen. Dat
*

De paragraaf over Drees is van de hand van J.J.M. Ramakers.
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Drees' huw elijk m et Catharina Hent lang en gelukkig w as, w ilde hij nog
wel eens terloops verm elden. Het gegeven past dan ook naadloos in het
beeld van Drees, de onkreukbare. Over de verhouding tot zijn kinderen liet
hij zich niet uit, hoew el zijn zoon W illem Drees jr., ook politiek, veel voor
hem betekend m oet hebben. Over vrienden sprak hij zelden. Persoonlijke
betrekkingen schijnen w einig voor hem betekend te hebben.10 Alleen van
Klaas V oskuil w eten we dat hij een vriend en vertrouw eling van D rees
was. De hoofdredacteur van Het Vrije Volk en de prem ier waren generatie
genoten, die eikaars opvattingen vaak tot in detail deelden en die ook ka
rakterologisch bij elkaar pasten: een opgew ekte natuur bezat Drees noch
V o sk u il.11 Tijdgenoten menen dat Drees verder nauw contact had m et collega-politici als Beel, J.M .A .H . Luns (volgens J.A .W . Burger 'een dikke
v rien d ’12), D.U. Stikker en J.A. van Roijen. Zelf zegt Drees dat hij veel om 
ging met P. Lieftinck, H.J. Hofstra en J. van de Kieft, allen financiële specia
listen van de PvdA. Maar of zij echte vrienden waren...? M isschien Van de
Kieft, oud-schoolgenoot en leeftijdgenoot van D rees en lid van de door
Drees in zijn jongensjaren opgerichte stenografenclub 'Steeds sneller'.13
Tot slot nog één punt: wie Drees op twijfels w il betrappen kan diens ge
schriften laten liggen. Drees veranderde haast nooit van m ening of hij wist
het knap te verbergen. Hij verschool zich achter een 'stelselm atige en in ho
ge mate geslaagde toeleg om in (...) publieke uitingen van zichzelf een be
paald beeld te scheppen waarin geen plaats is voor innerlijke twijfels, tegen
strijdigheden of principieel ongelijk'.14 W ie Drees wil geloven m oet haast
wel aannem en dat hij op ongeveer 18-jarige leeftijd als Drees senior de grote-m ensenw ereld is binnengestapt, sindsdien onvoorstelbaar veel kennis
heeft vergaard, maar in essentie altijd dezelfde is gebleven. Zo stelt Drees
dat hij als 17-jarige al van de spoorwegstakingen van 1903 had geleerd 'hoe
men niet en hoe m en w el verantw oorde actie kan voeren', en dat hij al
vanaf het begin van zijn contact met de arbeidersbeweging 'een afkeer (had)
gekregen van grote woorden, waar weinig reëels achter stak, en w aardering
voor bezonnen krach t'.15 Harry van W ijnens opm erking dat het hier gaat
om een wisdom after the event, 'de ingedikte herinnering van een bestuu r
der’ is op even w einig feiten gebaseerd als zijn conclusie dat de jonge Drees
wel degelijk een rom antisch socialist w as.16 M aar als D rees’ w eergave van
de gebeurtenissen ju ist is, moet de 17-jarige W im w el een èrg ouw elijk
ventje gew eest zijn.
Toen Drees in 1971 de Partij van de Arbeid verliet, was alles en iedereen
veranderd: de m aatschappij, de sociaal-dem ocratie, de PvdA, m aar niet
D rees. W as het gebrek aan intellectuele flexibiliteit, ijzeren b egin selvast
heid, koppige kortzichtigheid, of gewoon ouderdom ? Som s lijkt het of
Drees w eifelm oedigheid gelijk stelde met onbetrouwbaarheid. En door 'on
betrouw baarheid' was Drees geobsedeerd, of het nu ging om 'de com m u
nisten' (de afkorting CPN kreeg hij nauwelijks uit de pen), Indonesische na
tionalisten, am btenaren en politici die 'lekten' naar de pers, fractievoor
zitter M. van der Goes van Naters die hem in de rug aanviel over NieuwGuinea, m inister E.M.J.A. Sassen die buiten de ministerraad om regeerde of
Nieuw Links dat zijn PvdA leek te verkwanselen. En tussen Drees en lieden
4
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met visie (Van der Goes van Naters, S.L. M ansholt, H. Vos) boterde het ei
genlijk nooit omdat de praktische bestuurder daar niet m ee uit de voeten
kon.
In de N ederlandse parlem entaire geschiedenis geldt de KV P-partijleider
C .P.M . Rom m e als 'de sfinx'. M aar Drees doet in ondoorgrondelijkheid
n auw elijks voor hem onder. Beiden zetelden 'hoog op (hun) p olitieke
O lym pus, zich koesterend in ongenaakbaarheid’.17 Soms is men zelfs ge
neigd zich af te vragen of de warme kwalificatie 'vader' Drees wel zo ade
quaat is. Die bijnaam is slechts toepasselijk zolang men zich realiseert dat
hij in de jaren vijftig is ontstaan, toen vaders, streng en rechtvaardig, nog
een gepaste afstand tot hun kinderen bewaarden.
Voor dit boek volstaat een korte levensschets en we hoeven het raadsel
van Drees niet op te lossen. Aan het eind van deze paragraaf krijgt het beeld
van W. Drees sr., m inister-president, reliëf en kleur uit de herinneringen
van de politici die m et hem samenwerkten.

Van ban kbedien de to t staatsm an 18
W illem Drees werd op 5 juli 1886 te Amsterdam geboren als zoon van de
bankem ployé Johannes M ichiel Drees en Anna Sophia van Dobbenburgh.
Toen de kleine W im vijf jaar oud was overleed zijn vader. Het orthodoxhervorm de gezin bleef zonder inkomen achter, maar dankzij de steun van
een welgesteld familielid kon het gezin overleven. Sober, dat wel. Aan luxe
heeft Drees nooit gehecht.
W illem Drees kreeg de kans de driejarige HBS te doorlopen en de tw ee
hoogste klassen van de Openbare Handelsschool. Zijn klasgenoten, veelal
kinderen van diam antbew erkers, brachten hem al jong in aanraking met
het socialistische gedachtengoed. M eer dan eens heeft Drees verklaard dat
ook de dagelijkse indrukken uit zijn jeugd hem tot het socialism e dreven.
Maar hij keek ook over de grenzen. Zo maakte het nieuws over de Dreyfusaffaire een diepe indruk op Drees, nog ontvankelijk voor nieuw e denkbeel
den.
Die denkbeelden moeten de jonge Drees al snel van zijn ouderlijk milieu
hebben vervreemd. Hij verafschuwde de politiek van Abraham Kuyper, het
politieke idool van zijn vader, volgde vol sympathie de tegen het kabinetKuyper gerichte spoorwegstaking van 1903 en werd een jaar later, nadat hij
met kerk en geloof had gebroken, lid van de SDAP.
Drees is sterk beïnvloed door het congres van de Socialistische Internatio
nale dat in 1904 in Amsterdam werd gehouden. Hier hoorde hij de groothe
den van de socialistische beweging spreken. Hier ook lijkt hij definitief ge
kozen te hebben voor de Franse koers van Jean Jaurès, die, anders dan de
D uitsers onder leiding van August Bebel, regeringsverantw oordelijkheid
w enste te dragen, mits deze steunde op een sterke, eensgezinde bew eging.
Drees kende al snel zijn socialistische klassieken, de verzam elde Marx inbe
grepen, maar in de ban van het radicale marxisme is hij nooit geraakt. The
orie en praktijk hield hij strikt gescheiden. Voor bevlogen figuren als Karl
M arx, Ferdinand Lassalle, M ultatuli en Henriette Roland H olst had hij de
5
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bew ondering en sym pathie die het ijverigste jongetje van de klas heim elijk
koestert voor zijn brutaalste klasgenootje. Helem aal ongevoelig voor radi
cale romantiek schijnt Drees niet geweest te zijn, maar hij mat de grootheid
van socialistische denkers bij voorkeur af aan de praktische toepasbaarheid
van hun denkbeelden. Het zijn de karaktertrekken van de realist die Drees
in de schoolbanken al bezat.
Zijn fascinatie voor de stenografie is uiteindelijk beslissend geweest voor
Drees' politieke carrière. Na een dienstverband van drie jaar bij de Twentsche Bank vestigde hij zich als beroepsstenograaf: 'Als stenograaf kreeg ik de
kans gem eenteraadsvergaderingen op te tekenen, hetgeen ik heb gedaan in
Am sterdam , Rotterdam en Den Haag. Dit heeft mij politieke ervaring b e
zorgd op een geheel andere manier dan door lid te w orden van een partij.
Deze ervaring heeft mij ervan weerhouden opvolger te worden in de zaak
van m ijn oom .’19 In 1907 kreeg hij een vaste aanstelling als stenograaf van
de Tw eede Kamer. Niet alleen hoorde Drees zo vele figuren van verschil
lende politieke pluim age spreken, m aar ook leerde de stenografie hem za
ken tot de kern te herleiden en grote hoeveelheden inform atie snel te ver
w erken en op te nemen, vaardigheden die hem later in het politieke bedrijf
enorm veel profijt hebben opgeleverd.
Drees m aakte een snelle politieke en bestuurlijke carrière in zijn nieuw e
w oonplaats Den Haag. In 1910, het jaar van zijn huw elijk, werd hij b e
stuurslid van de afdeling Den Haag van de SDAP, een jaar later werd hij
voorzitter en hij zou dat tot 1931 blijven. Van 1919 tot 1933 was hij w ethou
der van Sociale Zaken, respectievelijk Financiën en O penbare W erken. In
1919 kwam hij bovendien in de Provinciale Staten van Zuid-H olland. Hij
deed zijn w erk m et vrucht. Als wethouder van Sociale Zaken verbeterde hij
de arbeidsbem iddeling bijvoorbeeld zó dat de stad in 1929 nog geen honderd
w erkloze steuntrekkers kende.20 Na P.L. Tak en F.M. W ibaut werd Drees
een van de exponenten van het succesvolle w ethouderssocialism e van de
eerste helft van deze eeuw. Het succes was mogelijk mede dank zij een rela
tief grote gem eentelijke autonom ie met onder m eer 'eigen' gem eentelijke
inkom stenbelasting. De w elvaartsgem eente ging dus vooraf aan de w el
vaartsstaat. De w ervende kracht van deze SDAP-w ethouders was ook zeer
groot.
Burger heeft Drees wel eens verw eten dat hij het m inisterschap als het
hoogst bereikbare beschouwde. Toch heeft Drees er nooit een geheim van
gem aakt dat hij ook het werk in de gemeenteraad en vooral het w ethouder
schap hoog aansloeg. Hij vond dat werk nuttiger (óók voor de partij) dan de
vruchteloze oppositie in de Tweede Kamer. De praktische doener Drees lijkt
er zelfs m eer genoegen aan beleefd te hebben dan aan zijn latere langdurige
prem ierschap . C oncreet m eetbare resultaten leverde die coörd inerend e
functie im m ers nauw elijks op, anders dan Drees' driejarige m inisterschap
van Sociale Zaken in de kabinetten-Scherm erhorn-Drees en -Beel.
M aar voor het zo ver was moest Drees eerst de m ars door de landelijke
partijgeled eren m aken, w ant lokale bekendheid alléén m aakte hem nog
niet m inisteriabel. De eerste stap was zijn toetreding tot het landelijk b e 
stuur van de SDAP in 1927. In 1933 werd hij in de Tweede Kamer gekozen,
6
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in 1937 werd hij tw eede fractievoorzitter en twee jaar later voorzitter, toen
J.W . Albarda, voormalig collega-w ethouder in het Haagse, als m inister van
W aterstaat toetrad tot het tweede kabinet-De Geer. Zoals gezegd was Drees
niet bijzond er gecharm eerd van het oppositionele kam erw erk, m aar hij
kweet zich energiek en plichtsgetrouw van zijn taak. Een actieve crisispolitiek, ordening van het bedrijfsleven, de uitvoering van grote sociale w er
ken,21 de bestrijding van links en rechts extremisme en het doorbreken van
het politieke isolem ent van de SDAP: dat waren Drees' parlem entaire stok
paardjes. In 1939 ging zijn w ens in vervulling dat de SDAP eindelijk rege
ringsverantw oordelijkheid kreeg. De schaduw en van de naderende oorlog
lagen toen al over Nederland. De Duitse bezetting maakte een einde aan de
parlem entaire dem ocratie en dompelde het land in de totalitaire nazi-terreur.
Drees ontw ikkelde zich, na een vergeefse poging naar Engeland te ont
komen, tot een vooraanstaand figuur in de politieke vleugel van het verzet.
Een belangrijk deel van zijn activiteit bestond uit politiek overleg en uit het
treffen van voorbereidingen op de situatie na de bevrijding. Ook tijdens
zijn internering als 'Indisch gijzelaar' in Buchenwald van oktober 1940 tot
oktober 1941 voerde hij overleg met andere gegijzelde politici. Aan de dis
cussies over politieke vernieuw ing in het gijzelaarskam p Sint-M ichielsgestel heeft Drees echter nauw elijks deelgenomen. Hij werd na een w eek in
ternering w egens zijn gezondheidstoestand al weer vrij gelaten. Drees was
van oordeel dat de meeste 'vernieuw ers' in hun geestdrift doordraafden.
Het is overigens maar de vraag of de nuchtere, 'immer secundair reageren
d e ’22 Drees m eer enthousiasm e en bevlogenheid had kunnen opbrengen
voor de vernieuw ingsgedachte als hij wèl tot de inner circle van de Gestelse
gijzelaars had behoord.
In de illegaliteit verzam elde Drees met even groot gemak functies als in
de vooroorlogse politiek: voorzitter van het illegale 'partijbestuur', van het
Politiek Convent, van het Vaderlands Comité, van de C ontactcom m issie
der Illegaliteit, lid van het College van Vertrouw ensm annen en deelnem er
aan het illegaal overleg tussen w erkgevers en w erknemers over de naoor
logse arbeidsverhoudingen. Drees was na het vertrek van Albarda naar Lon
den en de arrestatie van I J . Vorrink de onbetwiste partijleider geworden 23
Zo werd D rees, min of meer zijns ondanks, een centrale figuur in de na
oorlogse politiek. Het liefst had hij zijn politiek-bestuurlijke carrière op 59jarige leeftijd afgesloten met het burgem eesterschap van Amsterdam. Maar
deze onkreukbare, voor iedereen acceptabele bruggenbouwer bij uitstek, per
sonificatie van de broodnodige soberheid, die tijdens de bezetting w aar mo
gelijk contacten had gelegd, was de aangewezen persoon om vorm te geven
aan de wederopbouw. Drees was weliswaar geen overdreven ambitieus poli
ticus die uit was op persoonlijke roem en eer, maar het zou vreemd zijn ge
weest als hij niet de kans had gegrepen de idealen te verw ezenlijken die hij
voor de oorlog had bepleit, zeker w anneer zijn partij dat van hem verlang
de. En succes kan hem niet w orden ontzegd, eerst als vice-prem ier en mi
nister van Sociale Zaken in het kabinet-Scherm erhorn-D rees, vervolgens
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nog eens on dezelfde functies in het kabinet-Beel en tenslotte als m inister
president in de jaren 1948-1958.
Het politieke isolem ent van de sociaal-dem ocratie werd definitief door
broken. De room s-rode coalitie heeft mede zo lang stand gehouden dank zij
de actieve wil om te regeren van de PvdA en van Drees persoonlijk.24 Drees
stond tevens aan de basis van het stelsel van sociale wetgeving: de aanvaar
ding m et algem ene stemmen van de Noodvoorziening voor ouden van da
gen in de Tw eede Kam er beschouw de hij als een van de m ooiste m om en
ten in zijn politieke loopbaan. Op financieel-econom isch gebied heeft de
overheid zich onder Drees' bewind een actievere rol toebedeeld dan ooit te
voren - de tandem Drees-Lieftinck was vooral in de jaren 1948-1951 ijzer
sterk - hetgeen mede heeft bijgedragen aan het welslagen van de w ederop
bouw . Een dogm atisch planeconoom was Drees echter geenszins. Volgens
CPB-directeur J. Tinbergen was hij nauw elijks in het werk van het Centraal
Planbureau geïnteresseerd. Anderen menen dat de tijden zo turbulent w a
ren (devaluatie, Koreacrisis enz.) dat de minutieuze berekeningen van het
CPB niet altijd aan de behoefte tegem oet kwamen, zodat bestuurders als
Drees er al snel aan voorbij gingen 25 W aarschijnlijk waren de voorspellin
gen eerder te pretentieus en w erden ze steeds achterhaald door de actuali
teit. Drees' bijdragen aan de econom ische politiek w erden overigens in 1948
bekroond met een eredoctoraat in de econom ie van de Econom ische H o
geschool te Rotterdam. De ordening van het bedrijfsleven is in de Drees-era
zeker niet gew orden w at vooral de PvdA zich daarvan had voorgesteld,
maar er groeide toch een overlegstructuur tussen w erkgevers, werknem ers
en overheid, die de arbeidsrust sterk bevorderde, hetgeen de w ederopbouw
ten goede kwam en politiek extrem ism e geen kansen gaf. Tegenover land
verraders volhardde Drees in een harde lijn. Evenzeer trouwens tegenover
het communisme dat zich in het verzet tegen de Duitse bezetter groot pres
tige had verworven. Bij Drees' aftreden w aren CPN en Eenheids V akcen
trale gedecimeerd en was de econom ische positie van Nederland sterk ver
beterd.
Alleen de afloop van de Indonesische kwestie heeft Drees altijd dwars ge
zeten, al was het maar omdat hij de verantwoordelijkheid heeft moeten ne
men voor de gew apende interventies die zo eufem istisch 'politionele acties'
heetten. Drees noem de het zelf 'het grootste en pijnlijkste punt van geschil'
in zijn politieke loopbaan: 'Het is de kw elling gew eest door m ijn hele be
staan als minister heen.'26 Het is ook de enige kwestie geweest, waarvan hij
schoorvoetend heeft erkend dat hij fouten had gemaakt. M aar spijt van zijn
stappen zegt hij nooit te hebben gehad in de stellige overtuiging dat de za
ken niet anders konden lopen dan zij gelopen zijn. Ook heeft hij er nooit
aan getwijfeld moreel juist te hebben gehandeld 27 Drees' grootste fout inza
ke de Indonesische kwestie w as w ellicht zijn rechtlijnigheid en legalism e:
afspraak is afspraak. De Indonesiërs hielden zich in zijn perceptie nóóit aan
afspraken. Bovendien gaf Drees nooit echt leiding in crisissituaties, m aar
liet hij initiatief en verantw oordelijkheid aan anderen, onder w ie de eerst
verantw oordelijke m inisters. O verigens gaf hij in regeringsverklaringen
blijk van diepgaand begrip voor het nationalism e in de - voormalige - kolo-
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niën van W esteuropese landen. Maar dat begrip ging niet gepaard aan het
verm ogen tot 'grootse’ en 'revolutionaire' gestes, w elke onontbeerlijk zijn
om alle betrokkenen mee te slepen naar een historische doorbraak. Dat be
grip w erd volkom en overw oekerd door de binnenlands-politieke scherp
slijperij van partijleiders als Romme en P.J. Oud (VVD). G elukkig hebben
de A m erikanen óók inzake Indonesië Drees èn Nederland veel onheil b e
spaard, zoals een langdurige koloniale oorlog.
Drees heeft er nooit blijk van gegeven dat hij er rouwig om was dat op 22
decem ber 1958 een einde kwam aan zijn prem ierschap en actieve politieke
loopbaan. PvdA en KVP waren allengs m eer van elkaar verwijderd geraakt.
Drees zelf had de kloof misschien nog wel willen dichten, maar in de eigen
partijgelederen vond hij daarvoor onvoldoende steun. Drees daarover: 'We
hebben bepaald succes gehad, juist als regeringspartij, ondanks alle m oeilijk
heden. Het is nog zo, meen ik: ik had het eigenlijk niet tot een crisis moeten
laten kom en in '58. Burger legde echter niet nadrukkelijk bij en verscherpte
kwesties eerder. Hij vond: dat wordt ons te m oeilijk, we m oeten te voor
zichtig zijn. Toen heb ik de conclusie getrokken: laat ik uitscheiden. Ik was
niet moe; ik w as het m oe.'28
Daarmee was Drees niet van het toneel verdwenen. Terw ijl Drees eigen
lijk nooit slaagde als formateur van zijn eigen kabinetten, trad hij als m inis
ter van Staat als adviseur op bij kabinetsform aties (met koningin luliana en
Beatrix kon hij het buitengew oon goed vinden) en de PvdA eerde hem met
een lidm aatschap voor het leven van het partijbestuur. Drees, 'het orakel
van de Beeklaan', bleef gezaghebbend, ook toen hij in 1971 de partij vaarw el
zei uit onvrede m et de koers van Nieuw Links en de zijns inziens onver
antw oorde pleidooien van J.M. den Uyl voor vergroting van de collectieve
sector. Tot aan zijn dood in 1988 was er sprake van een zekere haat-liefdeverhouding tussen Drees en de Partij van de Arbeid. Dat Drees tot de groot
heden in de geschiedenis van de N ederlandse sociaal-dem ocratie behoort,
zal ook binnen de PvdA niemand ontkennen.

D rees in de herinnering van anderen
Als de kw alificatie 'bekwaam' door toedoen van W im Kan niet zo'n ver
nietigende bijklank had gekregen - 'bekwame man, zéér bekw aam , geliefd
bij vriend en vijand' - zou deze perfect op Drees van toepassing zijn ge
weest. '(...) hij was uiterst bekwaam en volstrekt integer', aldus Jelle Zijlstra,
die prem ier Drees m eem aakte toen hij in de jaren 1952-1958 m inister van
Econom ische Zaken was. En: 'Dat hij de vergaderingen van de ministerraad
w ijs en uiterst bekw aam leidde, is genoegzaam bekend .’ N atuurlijk, ook
voor Zijlstra was daarmee niet alles over Drees gezegd. Drees was ook 'on
baatzuchtig in de niet-pecuniaire zin', 'volstrekt toegewijd aan de zaak' en
'een gepassioneerd aanhanger van het socialism e, maar (hij) liet zich niet
door achterbannen op sleeptouw nem en'.29
Toch blijft dat woordje 'bekwaam' hangen, dat iets vlaks, afstandelijks en
neutraals heeft. Drees was geen man die heftige em oties opriep, positieve
noch negatieve. Zeker, PvdA -fractievoorzitter Van der Goes van N aters
9
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vond Drees als prem ier 'een stiekem erd', omdat hij hem nooit raadpleeg
d e .30 M aar w ie een beetje op de hoogte is van de snijdende invectieven
w aarmee 'de rode jonkheer' zijn tegenstanders te lijf placht te gaan, zal daar
niet van schrikken. Bovendien: Van der Goes heeft het Drees nooit verge
ven dat hij de PvdA heeft verlaten: 'Voor een man uit één stuk (...), een
voortreffelijk m arxist, niets m inder dan een doodzonde.'31 Ook één van
Van der Goes' opvolgers, Burger, had niet zo veel m et Drees op. Hij kon in
hem onm ogelijk 'een jofele vent' zien, m aar w ie bij Burger voor die kwali
ficatie in aanm erking wilde komen, moest in ieder geval bij tijd en w ijle in
zijn voor 'een slordige avond', hetgeen van de aan een maagkw aal lijdende
geheelonthouder D rees te veel gevraagd w as.32 W ant Drees was 'een vol
maakt man, en dat vond hij zelf ook', aldus Burger.33

M illio en en nota's

W ie over Drees spreekt, spreekt met respect over hem. Dat geldt zeker voor
de bew indslieden die met Drees gewerkt hebben. Ongetwijfeld speelde mee
dat hij niet alleen qua staat van dienst, m aar ook qua leeftijd en ervaring
ver uitstak boven de m eesten in zijn omgeving. Zo herinnert Hofstra zich:
'Er was steeds een beetje afstand, zoals je kunt hebben bij iemand tegen wie
je opziet, en wij zagen allemaal wel tegen 'm op. Je kon altijd met moei10
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lijkheden bij hem aankomen, hij heet niet ten onrechte Vader Drees. M aar
in mijn generatie was je, bij alle waardering, geen vriend van je vader.'34
Respect, bew ondering en waardering was er vooral voor de wijze waarop
Drees de ministerraad voorzat. Zijlstra: 'Het liep geolied, we w aren altijd te
gen etenstijd thuis. (...) Er werd nooit geïm proviseerd beslist, de stukken
m oesten op tafel liggen. Je kon niet aankomen met iets dat de vorige avond
in de krant had gestaan.' En J. Middelburg, secretaris van de raad: 'Zijn grote
kracht lag in dat steno van hem en in zijn geheugen. En hij las alles.’ Bur
ger heeft Drees nooit in de raad meegem aakt, maar hij kon het zo uitteke
nen: 'Ik zie dat om zo te zeggen voor me: Drees alsmaar zijn mond houden,
en al die m inisters maar discussiëren en op het laatst zegt hij hoe het is.’35
Als D rees een besluit nam, deed hij zoveel m ogelijk recht aan de essentie
van de discussie zonder in vage comprom issen te vervallen: 'Drees leek al
tijd w eer in het midden te staan.'36 M aar niet ten koste van alles. Drees kon
er niet tegen als er slordig met gemeenschapsgeld werd omgesprongen. Sicco M ansholt, op Landbouw zetelend van 1945 tot 1958, heeft dat meer dan
eens ervaren: 'Hij liet zich niet in de zak naaien. (...) En hij wist precies waar
de grens lag, typisch een man van tot hier en niet verder. Dan kreeg hij van
die prikogen, wond zich niet op maar zijn gezicht stond verbeten. Glashard
als hij een enkele keer boos was, de bem innelijkheid zelve maar keihard.'37
M aar hij liet het nooit uit de hand lopen, stelt J.M. van den Brink, minister
van Econom ische Zaken. Een span bepaald niet gem akkelijke lieden 'werd
toch eigenlijk door die stille, strakke Drees gemend en dat deed hij heel erg
k n ap '.38
Toch was er ook kritiek op Drees. Op het eerste gezicht is het m erkw aar
dig dat die kritiek vaker te horen was in de eigen partijgelederen dan elders.
Begrijpelijker wordt dat in het licht van het feit dat de kritiek zich voor een
groot deel toespitste op Drees' visie op en zijn functioneren binnen de partij
èn op Drees' rol in de voor veel PvdA'ers traum atisch verlopen Indonesi
sche kwestie. Zo moet het voor voorstanders van de doorbraak, van de ver
nieuw ing van de partij na de bevrijding een teleurstelling gew eest zijn dat
Drees voortdurend op de rem trapte. Hij was bang dat de partij haar sociaal
dem ocratische karakter te snel prijs zou geven - van het personalistisch so
cialism e is de betekenis hem naar eigen zeggen nooit duidelijk geworden39 en hij w ilde ook onverkort vasthouden aan de socialistische sym boliek.
Drees vreesde dat de arbeiders zich niet meer zouden herkennen in een ra
dicaal vernieuw de doorbraakpartij en dat zij m assaal zouden overlopen
naar de CPN. Volgens Van der Goes van Naters, die tijdens zijn internering
in Sint-M ichielsgestel m et Drees correspondeerde, vond de laatste de vernieuw ingsgedachte 'wat griezelig’: 'Drees m eende het natuurlijk erg goed;
maar reeds toen bleek - bij deze echte verzetsm an - het ontstellend gebrek
aan fantasie, dat hem ook later parten heeft gespeeld.'40
De verhoudingen kwamen verder onder druk te staan door Drees' ijze
ren dualisme, dat voor een deel werd ingegeven door zijn angst voor open
heid en voor 'lekken' in de pers, en zijn afkeer van gedetailleerde regeer
akkoorden. Regering en kam erfractie, maar ook het partijbestuur, hadden
elk gescheiden taken, bevoegdheden en verantw oordelijkheden, die vol11
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gens Drees niet door elkaar mochten lopen. Hij was als de dood dat m inis
ters gebonden zouden worden aan opvattingen van fractie of partijbestuur.
Hij meende dat het de taak van de partij was te laten zien w at men wilde als
de partij de m eerderheid had; van m inisters daarentegen m ocht w orden
verw acht dat zij ernaar streefden binnen de grenzen van de coalitie het
haalbare te bereiken. Partijvoorzitter Vorrink w as het daar volstrekt niet
mee eens. De partij diende het kabinet door dik en dun te steunen, maar de
partijorganen m oesten dan ook voldoende geïnformeerd zijn. Ook de frac
tievoorzitters Van der Goes van N aters en Burger beklaagden zich over
Drees' afstandelijkheid en over het feit dat hij het contact bew ust leek te
m ijd e n .41 Van der Goes kan het niet genoeg benadrukken: 'D rees wou
nooit, nooit contact.’ Burger vond het allem aal 'com plete flauw ekul’ w ant
de KVP-m inisters kletsten w el steeds met hun fractie 42
In de affaire rond het aftreden van Van der Goes van Naters heeft ook
Drees een zekere prijs betaald voor zijn dualisme, nam elijk gezichtsverlies.
Van der Goes' interview met Het Parool van 3 januari 1951 over N ieuw Guinea kwam voor Drees als een volkom en verrassing. Van der Goes b e
pleitte een gezam enlijk N ederlands-Indonesisch bestuur over N ieuw -G ui
nea. D rees w as w oedend om dat op dat m om ent juist de kw estie-Stikker
speelde. M aar Van der Goes zei van niets te weten: 'Dat is nou w at ik zijn
stiekem igheid noem .'43 Van der Goes m oest het fractievoorzitterschap op
geven, ook al omdat hij in de fractie niet meer zo goed lag: 'Het w as een on
dankbare taak, zich altijd te moeten richten op de politiek van Drees - en zó
tot com prom issen te komen. De onlustgevoelens hierover richtten zich te
gen m ij.'44
Van der Goes en Burger zijn ook eenstem mig in hun oordeel dat Drees
in de Indonesische kwestie niet erg gelukkig heeft gem anoeuvreerd, al geeft
de laatste hem de credits voor het feit dat hij een koloniale oorlog op grote
schaal heeft w eten te vermijden. M aar, stelt Burger: 'Drees bracht de poli
tieke facetten niet naar voren, maar de normatieve. Onze jongens in Indië
w erd onrecht aangedaan: dat w as zijn uitgangspunt.'45 V olgens Van der
Goes liet Drees zich te veel leiden door het credo dat de Indonesiërs 'niet so
lide' waren, 'zij verbraken (hun opgedrongen) afspraken en daarm ee uit'.46
M ansholt is dezelfde m ening toegedaan.47 Het ontbrak Drees aan relativerings- en nuanceringsverm ogen in deze kwestie, en m isschien ook aan ge
zond pragm atism e, zo is het oordeel van velen. G.E. van W alsum : 'Het
m erkw aardige is dat Drees zulke dingen als Soekarno's uitspraken over Hitler volstrekt serieus nam, ze niet kon relativeren in zo’n bew eeglijke situa
tie.' Van der Goes: 'Wij vonden allem aal Soekarno een griezelige man. Die
had echt erg duidelijk met de Jappen gecollaboreerd, meer dan andere lei
ders van de Republiek - zoals Hatta en vooral Sjahrir.'48 ’D eelstaatpresident’ Ide Anak Agoeng verweet Drees naïviteit en gebrek aan een brede vi
sie: 'De federalisten vonden hem een w at zielige figuur.'49 Stikker ten slotte
stelt zich achteraf op als de absolute tegenpool van 'de m oralist' Drees: 'Ik
zou niet graag w erken vanuit het standpunt: met een slecht m ens sluit ik
geen verdrag.'50
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Het was D rees’ stijl niet ronduit toe te geven dat hij hier fouten had ge
maakt. 'In dat verband was hij niet de "grote staatsm an" maar beperkt en
w antrouw end’, zo m eent M ansholt.51 De volgende cirkelredenering tekent
Drees in deze ten voeten uit: 'Het is natuurlijk in m ijn carrière een buiten
gew oon hinderlijke kw estie geweest, maar ik bew eer dat ik regelm atig de
goede weg heb gevolgd. Dat wil niet zeggen dat ik geen fouten heb gemaakt.
Ze zeggen w el eens dat ik nooit een fout erken, maar dat is zö onjuist. Zij
verwijten mij fouten die ik niet heb begaan, of dingen die ik niet als fouten
beschouw .' Alleen de aanvaarding van Sassen, een 'marionet' van Romme,
op O verzeese Gebiedsdelen beschouw t hij als een fout. Maar die zegde dan
ook H.J. van M ook zijn ontslag aan zonder het kabinet erin te kennen, 'een
grofheid die ongelooflijk w as'.52
M ansholt zei eens: 'Als Drees het Belgische Albertkanaal oversteekt, dan
komt hij op een andere planeet...' Indonesië moet w el in een ander M elk
w egstelsel gelegen hebben, maar ook in Europa, een verenigd Europa, voel
de Drees zich niet echt thuis, al ontkent hij ook dat. 'Drees was ronduit
zwak in het buitenlands beleid', hij zag niets in een Europese politieke ge
m eenschap en had een 'ingekankerd w antrouwen' tegen alles wat in het
buitenland gebeurde, aldus de voorm alige Landbouw m inister en pur sang
E u ro p e a a n .53 Burger, alweer, sluit zich hierbij aan: 'Hij heeft er nooit wat
aan gedaan, de EEG heeft hij alleen maar naar verm ogen tegengehouden.'
En ook Van der Goes kon Drees' buitenlands beleid maar m atig waarderen:
'Ik heb altijd het besef gehad, dat een all-round socialistische politiek niet
mogelijk was als zij alleen de econom isch-sociale sector en niet die van het
buitenlandse beleid zou bestrijken. De provincialerige Drees die altijd sprak
over die Fransen en die Belgen, kreeg je daarvoor niet (...).'54 E.H. van der
Beugel, in 1957-1958 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, beoordeelde
Drees' opvattingen over de Europese integratie aanm erkelijk genuanceer
der, maar beiden w erden dan ook 'gebrandmerkt als ketters in de Europese
leer', aldus Van der Beugel zelf.55 Zeker is dat Drees meer zag in econom i
sche dan in politieke integratie, ondermeer omdat hij bang was voor een katholiek-'latijnse' dom inantie in Europa. Het is overigens m aar de vraag of
D rees’ voorzichtigheid, ook op dit punt, achteraf bezien een diskw alificatie
is. Aan het formaat van Drees doet het antwoord in ieder geval w einig af.
Den Uyl heeft het haast poëtisch gezegd: ’Er is geen enkele reden van Drees
een heiligenprentje te tekenen. Zijn grootheid heeft de tijd verduurd.'56

Behoedzaam, innemend, gewichtig: vice-premier Van Schaik
'Van Schaik heeft een vest met meer knopen dan een ander..., dan kan hij
langer tellen', zo grapte men vaak in de wandelgangen. Alom was bekend
dat deze im ponerende katholieke politicus, deze 'statige, gezette m an m et
zijn m achtige kale schedel' uiterst bedachtzaam opereerde. Hij vertelde later
zelf, m et de hum or die hem eigen w as, dat hij als jongem an een 'nogal
wild' bestaan leidde, totdat zijn vader hem waarschuwde toch eerst goed na
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te denken alvorens enig besluit te nem en. Dit bleek een les voor het le
v e n .57

Jeu g d
Vader Johannes van Schaik maakte carrière bij de rechterlijke m acht. Zoon
Josephus Robertus Hendricus werd geboren op 31 januari 1882. Het gezin
w oond e achtereenvolgens in Breda, D ruten, M aastricht en Den Bosch
voordat het zich definitief in Arnhem vestigde. Josef studeerde rechten in
U trecht en prom oveerde in 1905 cum laude op het lijvige proefschrift De
O verheid tegenover de A rtikelen 1401 en v. BW. H ierin behandelde hij de
vraag of 'ons positief recht in beginsel de aansprakelijkheid van de adm ini
stratieve overheid voor door haar begane onrechtm atige daden' kent. Hij
concludeerde dat dit niet paste in het systeem van het Burgerlijk W etboek
en dat er dringend behoefte was aan een publiekrechtelijke regeling op dit
terrein. U iterste om zichtigheid w as geboden: 'Het gaat im mers niet om de
afbraak van enig klein onderdeeltje van het positieve recht. Maar het raakt
de volledige sloping van al de resten die nog van de overheidsalm acht uit
de politiestaat zijn overgebleven, en daarnaast de algehele voltooiing van
de beginselen van de rechtsstaat.' V olgens Van Schaik w as het aan de
rechtskunstenaar om deze m aterie vorm te geven. 'Het recht is een w eten
schap en een kunst beide. De wetenschap trekt de grote en strakke lijnen, de
kunst is m ilder, zij begeeft zich in de onderdelen en treedt daar verzoenend
op', aldus de prom ovendus.58 De beoefening in de praktijk van de kunst
van het recht, vooral het staatsrecht, zou voor hem altijd een levensbehoef
te en een roeping blijven.
Tn Den Bosch, Arnhem en Utrecht verkeerde Josef in de hogere sociale
kringen w aartoe talrijke niet-katholieken behoorden. O nder invloed van
dit pluriform e m ilieu werd hij gevormd tot een ruim denkend katholiek,
die over de grenzen van de eigen zuil de samenwerking met anderen zocht.
De contacten die hij in zijn jeugd en in zijn studententijd gelegd had culti
veerde hij voortdurend. M enig oude vriend of vriendin kruiste zijn pad
naarm ate zijn politieke carrière vorderde. Van Schaik com bineerde zijn
aandacht voor het persoonlijke element in het dagelijks leven m et een so
bere, zakelijke stijl van werken. Zijn oordeel werd op prijs gesteld, ook door
zijn politieke tegenstanders.

A d v o ca a t en parlem en tslid
In 1906 vestigde Van Schaik zich als advocaat in Arnhem. Hij nam actief
deel aan het verenigingsleven, ondermeer door de oprichting van een stu
dieclub van jonge m iddenstanders voor wie hij voordrachten hield over
handelskennis en over de sociale kwestie. In de eerste jaren van zijn advo
catuur verdiende hij nog bij als rechtbankverslaggever van H et H andels
blad. Later verbeterde zijn financiële positie. Hij werd adjunct-secretaris van
de N ederlandse Spoorw egen, plaatsvervangend kantonrechter, voorzitter
van de katholieke studievereniging 'Geloof en W etenschap', voorzitter van
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de G elderse Katholieke Dagbladpers en m ederedacteur van het katholiek
cultureel tijdschrift De Beiaard, dat zich kenmerkte door een brede, gevari
eerde opzet.59 Tussen de bij het algem een rijksarchief te Den Haag gedepo
neerde papieren van Van Schaik, bevindt zich onder andere een aantal brie
ven van priester Alphons A riëns, die een voortrekkersrol vervulde in de
katholieke arbeidersbeweging. In die brieven vroeg Ariëns juridische onder
steuning ten behoeve van derden. De Arnhem se advocaat trouwde in 1913
met Maria Brouwers. Hij was toen 31.
Op 6 februari 1917 werd Van Schaik door het kiesdistrict Rhenen tussen
tijds naar de Tw eede Kam er afgevaardigd voor de R oom sch-K atholieke
Staatspartij (RKSP). In feite was van verkiezing geen sprake, omdat het dis
trict zich al jaren in katholieke handen bevond en er geen enkele tegenkan
didaat was gesteld.60 Omdat de regering met het oog op de 'precaire kolenpositie’ - buiten Nederland woedde een wereldoorlog - het gebruik van de
trein afried, besloot de familie naar Den Haag te verhuizen. Ook in deze stad
nam Van Schaik verschillende bestuurlijke functies op sociaal en juridisch
gebied op zich.
Van 1917 tot 1923 stond de jonge katholieke parlem entariër onder de
hoede van de grote mgr. W.H. Nolens en trad hij zelden op de voorgrond.
Langzaam bouw de hij een reputatie op. 'Hij was geen slagvaardig debater,
maar een hoogst bekwaam jurist, zo helder van inzicht en van een zo klare
soberheid in zijn betoog, dat hij, alleen reeds daarom, altijd het oor der Ka
mer had.’61 Van politieke betekenis waren zijn pleidooi vóór processievrijheid in 1917, de principiële verdediging van het vrouwenkiesrecht in 1919,
zijn betoog tegen socialisatie en vóór m edezeggenschap voor arbeiders in
hun bedrijf bij de algemene beschouwingen voor 1920 en de rede waarin hij
getuigde van de aanhankelijkheid van het katholieke volksdeel aan de
O ranjedynastie.62
Van Schaik was er van overtuigd dat een oplossing van de sociale kw es
tie niet m oest worden gezocht in collectivisering, maar in de richting van
een publiekrechtelijke ordening der m aatschappij naar beroepsstanden. Zo
luidde letterlijk de zestiende stelling bij zijn proefschrift. Als katholiek poli
ticus beschouw de hij het als zijn taak om de ordening te scheppen 'die naar
de leer van de H. Thomas de orde, de rust, de eenheid des vredes in het
volk sticht, w aardoor dat volk het best in staat is God te dienen en zijn be
stemming te bereiken'. Als katholiek politicus verdedigde hij in 1925 ook de
stelling dat godsdienstvrijheid geen (natuur)recht was. Maar daarbij plaatste
hij de belangrijke kanttekening: 'In een pariteitsstaat als deze, waar de gods
dienstige eenheid verbroken is, en w aar dus het naast elkaar bestaan van
verschillende secten, gevestigde toestand is gew orden, mag en m oet ook
naar onze opvattingen aan andersdenkenden de burgerlijke vrijheid van
godsdienst en belijdenis en de gelijkheid in alle staatsburgerlijke aangele
genheden w orden toegestaan.' Dit soort voorzichtige form uleringen was
toen gebruikelijk in katholieke kring en gold ook voor begrippen als 'demo
cratie' en 'rechtsstaat'.63 In de praktijk w as elke zendingsdrang aan Van
Schaik vreem d, omdat het eenvoudig niet bij zijn karakter paste. Hij was
een man van het midden, meer bestuurder dan politicus.
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Aan de relatieve kleurloosheid van zijn kam erlidm aatschap kwam op 18
oktober 1923 een einde, toen hij de politieke spil werd in het debat over de
Vlootw et. D e juridische specialist van de katholieke fractie w eigerde goed
keuring van een plan w aarin de opbouw van een vloot tot in details voor
zes jaar w erd vastgelegd, omdat hierdoor het budgetrecht en het recht van
controle van het parlem ent op ontoelaatbare w ijze zou worden ingeperkt.
M et nad ruk d istan tieerd e hij zich van het door links georgan iseerd e
volkspetitionnem ent dat enkel appelleerde aan ’de vaag-anti-m ilitaristische
instincten van de m assa’. De SDAP had 1.300.000 handtekeningen tegen de
Vlootw et verzameld en dreigde door te breken naar de katholieke arbeiders.
Ook om hier een stokje voor te steken, achtte Van Schaik het beter dat de
wet verw orpen werd. Zwaar onder druk gezet door Nolens en de katholieke
prem ier Ch.J.M . Ruijs de Beerenbrouck, stelde hij in de slotfase nog tever
geefs een comprom is voor. Bij de eindstemm ing kreeg hij negen katholieke
dissidenten mee, onder wie meest vertegenwoordigers van de vakbeweging.
Na tw ee w eken debatteren sneuvelde het w etsontw erp: 49 kam erleden
stemden voor, 50 tegen. Een langdurige kabinetscrisis was het gevolg.64
Plots stond Van Schaik in de schijnwerpers. De liberale pers prees zijn
'politieke constitutioneel zeer goed overw ogen en wèl gem otiveerde rede'.
Veel sociaal-dem ocraten hoopten dat deze jonge katholieke politicus het
pad zou effenen voor een rooms-rode coalitie. V erschillende tekenen leken
hierop te wijzen. Omstreeks 1925 was de sfeer tussen protestanten en katho
lieken bekoeld onderm eer omdat door toedoen van de CHU het gezant
schap bij de paus was opgeheven. Binnen de katholieke Kam erclub leek
zich een factie-Van Schaik te vormen, die zich richtte tegen de christelijke
coalitie. Als kam ervoorzitter hield Van Schaik in 1931 ook nog een opm er
kelijke redevoering w aarin hij pleitte 'voor nieuw e rechtsvorm ing terwille
van het algemeen welzijn en het gem eenschapsleven'. Over de inhoud van
deze rede w as het socialistische dagblad Het Volk laaiend en th ousiast.65
N iettem in zou Van Schaik nimm er met de SDAP in zee gaan, conform de
zogenaam de N olensdoctrine. In 1925 toonde de katholieke jurist zich (met
enige tegenzin) bereid deel uit te maken van een rechtse coalitie, hetgeen op
het laatste m om ent afsprong. Dit herhaalde zich in 1929. Vier jaar later ad
viseerde SD A P-leider Albarda aan koningin W ilhelm ina nog een kabinet
van katholieken, sociaal-dem ocraten en vrijzinnig-dem ocraten onder lei
ding van Van Schaik, maar deze verkoos onder druk van zijn fractievoor
zitter P.J.M . Aalberse sr. een ministerschap onder H. Colijn (ARP), notabene
de belangrijkste opponent van de sociaal-dem ocraten. En toen C olijn in
1939 op een zijspoor was gezet, deelde de katholieke zw aargewicht de konin
gin mee dat het wijzer was de SDAP 'niet in de regering te betrekken'.66

M inister van Ju stitie
V an 1933 tot 1937 was Van Schaik m inister van Justitie in het tw eede en
derde kabinet-Colijn. Naast de minister-president was hij vier jaren lang de
belangrijkste politieke figuur in het kabinet. Op wetgevend gebied boekte hij
successen om dat hij een originele, vindingrijke geest had voor technisch16
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juridische problemen. Zo loodste hij de Pachtwet, een ontwerp w aaraan een
halve eeuw gesleuteld was, door het parlement. Zijn algemene beleid oogst
te m inder w aardering. Oud, de vrijzinnig-dem ocraat, die in dezelfde kabinetten-C olijn m inister van Financiën was, concludeerde: 'Het bew ind van
Van Schaik heeft zich gekenm erkt door een zeer grote mate van bedacht
zaamheid en voorzichtigheid. Deze eigenschappen hebben niet overal w aar
dering gevonden. Er zijn er, ook in de kring van 's m inisters geestverw an
ten, niet w einigen gew eest, die hem gebrek aan doortastendheid hebben
verw eten en die aan een forser optreden de voorkeur zouden hebben gege
v en .’67 In juli 1933 en in december 1934 probeerde minister Van Schaik bij
voorbeeld de NSB te schrappen van de lijst van voor ambtenaren verboden
verenigingen. Hij was aanvankelijk zeer terughoudend in zijn optreden te
gen door nazi-Duitsland geleide mantelorganisaties die in Nederland actief
waren. M et het oog op de neutraliteitspolitiek was dit begrijpelijk, maar dat
nam niet w eg dat zijn opvolger, ondanks die neutraliteit, wèl ruim te zag
voor een hardere lijn.68
Tijdens V an Schaiks m inisterschap nam de kritiek van de RKSP op het
econom ische beleid van Colijn alsmaar toe. De crisis werd volgens de ka
tholieken m et het verkeerde recept bestreden. In het kabinet stond Van
Schaik op het zonderlinge standpunt dat de econom ische politiek niet bij
hem thuishoorde en dat hij er dus niets mee te maken had. Toen zijn par
tijgenoot M .P.L. Steenberghe in de ministerraad vóór devaluatie pleitte, liet
de eeuw ig aarzelende Van Schaik hem in feite als een baksteen vallen.69 In
1935, na het aftreden van Steenberghe, zei de RKSP haar vertrouwen in C o
lijn op. Ondanks program m atische overeenkom sten w eigerde de RKSP zich
te verbinden aan de sociaal-dem ocraten. Colijn m ocht blijven m its hij zijn
econom ische politiek zou bijstellen en hij Van Schaik zou ruilen voor de
jonge katholieke partijvoorzitter C.M .J.F. G oseling. Van Schaik w eigerde
'als enige de w oestijn ingejaagd te worden'. Tot verbijstering van partij en
fractie bleven hij en zijn twee katholieke collega’s, L.N. Deckers en H.C.J.H.
G elissen zitten, terwijl het beleid nauw elijks veranderde. Later onthulde
Van Schaik dat de drie w aren aangebleven 'uit vrees voor een kabinet zon
der katholieken, voor een afvloeiing van het Nederlandse goud en voor de
positie van de koningin’ èn m et medeweten van Aalberse. Deze hield vol
dat hij zijn instem m ing niet onvoorwaardelijk gegeven had.70
Op het einde van 1935 leek Van Schaik in eigen kring elk krediet ver
speeld te hebben. In de katholieke pers verschenen dreigem enten dat hij
niet verder hoefde rekenen op een politieke carrière. V olgens zijn collega
A.C.D. de G raeff, m inister van Buitenlandse Zaken, beijverde Van Schaik
zich sindsdien om de gunst van zijn partijgenoten terug te w innen door
m iddel van daadkrachtig optreden.71 Fascistische agitatie tegen hem had
een averechts effect. Arnold M eijer, de leider van Zwart Front, beschuldigde
de minister ervan als adviseur van de Bond voor Steenfabrieksarbeiders op
de hoogte te zijn geweest van omvangrijke fraude. De fascist werd wegens
smaad veroordeeld tot een maand hechtenis. Niet lang daarna werd Van
Schaik gem olesteerd door een Zwart Fronter met de woorden: 'Dat is voor
A rnold M eijer.'72
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Na de devaluatie van de gulden in het najaar van 1936 nam de kritiek
van de RKSP op het economisch beleid van het kabinet af en slaagde Van
Schaik erin het vertrouw en te herwinnen. Door de discrete w ijze w aarop
hij een aantal affaires behandeld had, stond hij in hoog aanzien bij W ilhelm ina en Colijn. Dit betrof bijvoorbeeld de affaire-Van 't Sant, de politiem an
in persoonlijke dienst van W ilhelm ina die w aakte over de escapades van
haar echtgenoot, en de affaire-Annie Schulze, een Duitse vluchtelinge m et
een slechte reputatie die beschikte over een door Colijn getekende borgstel
ling van £ 20 00.73 Situaties die tactvol optreden vergden, kregen bij Van
Schaik precies de juiste, fluwelen behandeling.

K a m erv o o rz itter
In 1937 keerde Van Schaik terug naar de Tweede Kamer. Hij werd in sep
tember, m in of meer tegen zijn zin, gekozen tot voorzitter van de katholie
ke fractie. Zijn voorganger Aalberse, die voor hem het veld m oest ruim en,
dacht dat Van Schaik een zetel in de Hoge Raad am bieerde en daarom op
politiek gebied niet al te veel op de voorgrond wilde treden.74 Nog geen
twee m aanden later werd de kersverse fractievoorzitter tot zijn opluchting
benoemd in de functie die hij van 1929 tot 1933 bekleed had en die hij, met
een onderbreking in de oorlogsjaren, tot 1948 zou vervullen: voorzitter van
de Tweede Kamer. Hij vervulde het ambt op traditionele, voornam e wijze,
met ernst en waardigheid en altijd in rok. Een oud-parlem entariër vertelde:
'Hij w as een voorzitter zoals men zich dat als beginnend kam erlid voor
stelt: groot van gestalte, geducht van houding, ontzag inboezemend en alles
en iedereen overziende en doorziende. Het was je geraden niet m et zijn ha
mer in aanraking te komen, doch dat gebeurde vrij gauw (...). Slechts een
blik van president Van Schaik naar de publieke tribune was voldoende om
enig blijk van goed- of afkeuren in de kiem te sm oren.'75
Toen na de val van het vijfde en laatste kabinet-Colijn in 1939 de konin
gin buitengew oon veel m oeite had een form ateur te kiezen, liet zij Van
Schaik als 'inform ateur' optreden. Deze bleek nam elijk alleen m aar bereid
een form atie-opdracht te accepteren onder de voorwaarde dat hij zelf buiten
het kabinet zou blijven. Hij beschouw de het prem ierschap als boven zijn
krachten gaand. Uiteindelijk koos W ilhelmina D J. de Geer als form ateur.76
Alom geprezen werd Van Schaik voor de korte toespraak op 10 m ei 1940
w aarin hij de Duitse inval fel veroordeelde. Hij besloot deze rede op te ne
men in de H andeliytgen, ofschoon er volgens de Grondw et geen v ergad e
ring gehouden kon worden omdat het quorum ontbrak. De door de Duitsers
goedgekeurde toespraak die hij tien dagen later voor de radio hield, is m in
der bekend. Enerzijds riep hij op tot berusting in de m aatregelen van de be
zetter, voorzover die strookten 'met de eer van het volk'. Anderzijds prees
hij ’de zegenrijke leiding van het Huis van O ranje’.77 Tijdens de bezetting
voerde Van Schaik, na enige aarzeling78, overleg in het ondergrondse poli
tieke circuit, maar hij trad nooit op de voorgrond. Na 1945 heeft hij er alles
aan gedaan om aanzien en gezag van de volksvertegenw oordiging te h er
stellen.
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V ice-p rem ier
In 1948 kreeg Van Schaiks carrière een onverw achte w ending toen Drees
hem voordroeg als formateur. Regentes Juliana wenste Drees als form ateur
en m inister-president, maar deze antwoordde haar dat hij zichzelf moeilijk
als prem ier aan de KVP kon opdringen. Hij adviseerde Van Schaik te
nem en die hij vóór de oorlog gekend had en met wie hij in de bezettingstijd
ook contact had gehad. Drees schetste hem als een vooraanstaand figuur in
de KVP, een elder statesm an die ook in andere kringen algem een gew aar
deerd w erd als een man niet enkel van kunde en ervaring maar ook van
grote w ijsheid. Van Schaik w ist op slimme en discrete wijze de tegenstellin
gen te overbruggen en werd tenslotte op 7 augustus 1948 - tegen zijn zin,
omdat hij problem en m et zijn gezondheid had - vice-m inister-president 79
KLIB/KDC
Nijmegen

J.R .H . van Sch aik , vice m inister-president

Van Schaik en Drees lagen elkaar uitstekend. Het waren generatiegenoten
met elkaar aanvullende karaktertrekken en met langdurige parlem entaire
ervaring. De katholieke politicus had meer flair dan de socialist en was juri
disch beter geschoold. Drees was eenvoudiger, maar ook daadkrachtiger. Als
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m inister zonder portefeuille had Van Schaik geen eigen departem ent, maar
een bureau aan Algemene Zaken, nabij Drees. Over de positie van zijn viceprem ier verklaarde Drees in de Kamer: 'Het komt mij voor, dat de aanw e
zigheid van de heer Van Schaik in het kabinet van bijzonder belang is, in
deze gedachtengang, dat hij, niet gebonden aan het w erk van alle dag aan
een Departem ent, noch aan het coördineren van allerlei beleidsvraagstuk
ken, zich in het bijzonder kan wijden (...) aan grote staatsrechtelijke vraag
stukken en aan de rustige bestudering van andere juridische problem en, die
voor ons rijzen.' Hij noemde als voorbeelden de verhouding tot Surinam e
en de N ederlandse Antillen, de vorming van de Indonesische Federatie en
de herziening van de Grondwet. Van Schaik had zitting in alle uit de m inis
terraad gevorm de commissies en ontving afschriften van alle telegram m en
van B u itenland se Zaken. A lle kw esties die tot politieke m oeilijkhed en
tussen KVP en PvdA konden leiden, werden door Drees vooraf met Van
Schaik besproken.80 H.W. Tilanus (CHU) typeerde Van Schaiks functie tref
fend als 'crisis-behoeder en regeringsversterker'.81 I.W .M . Engels conclu
deerde in 1987 in zijn dissertatie over de minister zonder portefeuille: 'Van
Schaik was form eel, maar ook feitelijk naast Drees de centrale figuur in het
kabinet, al lag zijn kracht niet in het leiding geven en was zijn gezag in juri
dische kw esties groter dan in politieke zaken.'(...) 'Men zou hem kunnen
aanduiden als "M inister voor C onstitutionele zaken en W etgevingsaang e le g e n h e d e n ".'82 Deze typering is juist, maar onderschat de rol die Van
Schaik speelde als politiek vertrouw eling van Drees. Al met al is het ge
rechtvaardigd op het eerste kabinet dat Drees presideerde, het etiket 'DreesVan Schaik' te plakken, niet alleen om dat Van Schaik de form ateur w as
m aar ook om dat diens inbreng w ezenlijk was voor het functioneren van
het derde naoorlogse ministerie. Drie jaar lang was hij voor het kabinet een
steunpilaar en voor Drees diens ém inence grise.

M inister van Staat
In 1951, na een mislukt formateurschap dat hij deelde met Drees, werd Van
Schaik door fractieleider Romme terzijde geschoven. Drees wilde zich tegen
deze 'interne KVP-zaak’ niet verzetten, maar wenste er evenmin de verant
w oordelijkheid voor te nem en. 'Ik w eigerde form eel als form ateur op te
treden omdat de KVP Van Schaik niet wilde zien terugkeren. (...) W ellicht
heeft men gemeend dat hij de partij-opvattingen van de KVP niet krachtig
genoeg verdedigde', aldus D rees.83 Toen de minister-president, kort na het
aantreden van zijn eerste kabinet, ontdekt had dat minister van Overzeese
G ebiedsdelen Sassen een vertrouw eling van Romme was, sprak hij nam e
lijk met Van Schaik af dat deze jonge KVP-m inister m oest vertrekken, in
dien de politieke situatie daartoe aanleiding gaf. Het negatieve oordeel van
Sassen over Van Schaik ('geen aanvoerder van het KVP-smaldeel in het ka
binet', 'hoeder van het kraakporcelein') is dus verklaarbaar. W aarschijnlijk
werd Van Schaik ook 'gestraft' voor diens onafhankelijke opstelling in de
Indonesische kwestie, w aarin hij de 'deviaties' van collega J.H . van M aar
seveen steunde.84 Als bestuurder was hij geneigd tot com prom issen, sneller
20

Behoedzaam , innem end, gew ichtig: vice-prem ier Van Schaik

dan Romme, de man van de consequente ethische lijn. Romme heeft tever
geefs getracht Van Schaik te bewerken via diens oudste zoon, die een van de
leiders w as van de Indonesische KVP. Volgens J. Bosm ans had Rom m e
'overtu igend e zak elijke m otieven' om van vice-p rem ier te w isselen .85
W elke die m otieven dan waren, blijft onduidelijk, tenzij daartoe puur poli
tieke gerekend w orden, w aaronder bevestiging van het leiderschap binnen
de KVP door Romme.
Na zijn aftreden werd hij minister van Staat, naast E.N. van Kleffens en
F. Beelaerts van Blokland (CHU), en lid van de Raad van State. Hij ver
richtte nog belangrijk werk als adviseur van de koningin, als voorzitter van
de in 1949 ingestelde commissie tot herziening van de Grondwet, als presi
dent van het college van curatoren van de Katholieke U niversiteit N ijm e
gen (waarvan hij sedert 1931 lid was) en als adviseur van m inister-president
Drees bij de voorbereiding van het Statuut voor het Koninkrijk der Neder
landen. Hij overleed op 80-jarige leeftijd op 23 m aart 1962, de man die liever
knopen telde dan doorhakte.

De begroting

M inister-president Drees sprak zelden in de kamers. In de hele periodeD rees-Van Schaik voerde de premier het woord bij de behandeling van de
begrotingen van Algemene Zaken en Overzeese Gebiedsdelen, bij de grens
correcties, het aftreden van Sassen, het verdrag tot w ederzijdse htilpverle
ning tussen N ederland en de VS, de W et op de dividendbeperking, het
w etsontw erp N adere voorzieningen voor het ambt van staatssecretaris, de
Indonesië-nota van 1950, de oorlog in Korea, Nieuw-Guinea, de begroting
van Buitenlandse Zaken voor 1951 en natuurlijk de algem ene beschouw in
gen.
De begroting van het ministerie van Algemene Zaken was onderdeel II A
van de rijksbegroting. Voor onderdeel II (Hoge Colleges van Staat en het Ka
binet van de Koningin) droeg de minister van Binnenlandse Zaken de ver
antw oordelijkheid. Voor hoofdstuk I (het Huis van de Koningin) w as Fi
nanciën verantw oordelijk. Aan dit hoofdstuk w erden ook de algem ene
politieke en financiële beschouw ingen vastgeknoopt. In de regel beperkte
Drees zich bij die beschouw ingen tot een degelijke analyse van het (politie
ke) klim aat en een beknopte uiteenzetting over de grote lijnen van het b e
leid, aangevuld met reacties op de opmerkingen van de verschillende frac
tievoorzitters. V oor details verwees hij 'als een soort huisarts die naar spe
cialisten verwijst' naar zijn collega's.86 Hij mengde zich niet in het politieke
gekrakeel tussen de verschillende partijen en trachtte hete hangijzers te ont
wijken 'm et name omdat het kabinet niet is gevormd als gevolg van afspra
ken tussen bepaalde politieke partijen1.87 Vader W illem zweeg w aar m o
gelijk. Uitzondering hierop vorm de de uitgebreide verantw oording die de
prem ier steeds aflegde over het Indonesiëbeleid. Maar ook hier gold dat hij
nooit alles vertelde w at hij ervan wist.
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Drees' redevoeringen bevatten veel huiselijke w ijsheden en m oralise
rende passages over typisch Hollandse deugden als spaarzaam heid, gem a
tigdheid, fatsoen, vlijt, onkreukbaarheid, betrouw baarheid en on d ern e
m ingszin. Altijd drong hij er bij kamerleden op aan om zich te beperken in
het uiten van allerlei verlangens: 'Elk van die dingen kan redelijk zijn,
m aar al deze redelijkheden opgeteld zijn samen een onredelijkheid.’ Over
de opbouw van het sociale zekerheidsstelsel m erkte hij in 1948 op: 'In het
algem een kunnen wij aan de een alleen wat geven, als wij het de ander af
nem en.' Typisch Drees was ook deze opmerking uit 1950: 'M en m oet een
am btenaar niet verw ijten dat hij een w et toepast, alsof hij zelf de kosten
m oet betalen. Ik vind dit een verdienste.'
In het slothoofdstuk van dit boek wordt nader ingegaan op de ontw ikke
ling van de politieke verhoudingen aan de hand van de algem ene beschou
wingen. Overigens stelde de behandeling van de begroting voor Algemene
Zaken weinig voor. Er werd slechts gesproken over zaken die niet onder an
dere ministeries vielen of te onbelangrijk waren om bij de algem ene politie
ke beschouw ingen aan de orde gesteld te worden. Terugkerende onderw er
pen w aren de taakom schrijving van de Regeringsvoorlichtingsdienst en de
organisatie van de inlichtingendiensten. Het laatste is uitgebreid beschreven
in band B over het kabinet-Drees-Van Schaik bij het hoofdstuk over B in 
nenlandse Zaken.

De org an isatie van de R egeringsvoorlichtingsdienst88
Na 1945 hing de schaduw van Goebbels nog lange tijd over alles wat met
overheidsvoorlichting te m aken had. De Nederlandse R egeringsvoorlich
tingsdienst (later Rijksvoorlichtingsdienst, RVD) was in 1933 als Regeringspersdienst in het leven geroepen. De dienst was zeer gering van om vang,
maar m aakte onder de bezetting een geweldige groei door als departem ent
van V olksvoorlichting en Kunsten, in de volksm ond: V olksoplichting en
G unsten.
W. Scherm erhorn trachtte na de oorlog de persdienst om te vorm en 'tot
een goed geleide, direct tot het volk sprekende regeringsvoorlichtingsdienst,
die de belangstelling voor de publieke zaak zou verlevendigen en het ver
antw oord elijkheid sgevoel zou versterken'. Zijn voortvarendheid bracht
hem in januari 1946 in aanvaring met het parlem ent dat niks van 'regeringspropagand a’ m oest hebben. Het verzuilde N ederlandse persw ezen
klaagde steen en been over de karige papiertoew ijzingen, terwijl de RVD
alle ruim te leek te krijgen. De regering besloot een com m issie in te stellen
onder voorzitterschap van G.J. van H euven G oedhart, Eerste-K am erlid
voor de PvdA, hoofdredacteur van Het Parool en oud-m inister van Justitie.
De Adviescom m issie overheidsbeleid inzake voorlichting overhandigde in
septem ber 1946 een rapport aan m inister-president Beel. Zij stelde voor om
de RVD tot een technische en adviserende instantie te m aken onder een
rijkscom m issaris van de V oorlichting. De departem entale voorlich tin gs
diensten m oesten ineenschrom pelen tot een man of drie en zouden afhan
kelijk zijn van de centraal geleide RVD. De voorlichting mocht geen propa22
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gandistische elem enten bevatten, maar moest zich beperken tot verduidelij
king. De vrije pers herkreeg haar oude positie. Voorlichting zou in de eerste
plaats verstrekt worden aan de dagbladen.
De m inisterraad oordeelde dat het rapport op somm ige punten onvol
doende was. Beel vreesde dat de afzonderlijke m inisteriële verantw oorde
lijkheid in de knel zou komen als de adviezen zouden worden opgevolgd.
Hij legde het rapport in zijn la en stelde in januari 1947 een am btelijke com 
m issie in die werd voorgezeten door zijn eigen secretaris, Hans Herm ans.
Deze com m issie bracht in juni 1947 een rapport uit. Uitgangspunt daarvan
was dat elk departem ent voor zover het pers en radio betrof een zelfstandig
voorlichtingsbeleid mocht voeren. Een Voorlichtingsraad bestaande uit alle
hoofden van de departem entale voorlichtingsdiensten zou het geheel m oe
ten coördineren en het gebruik van andere media dan pers en radio centraal
m oeten leiden. De RVD restte de technische uitvoering voor de produktie
van m ateriaal, het secretariaat van de Voorlichtingsraad en de contacten
m et radio-H ilversum . De dienst had daarvoor een klein eigen budget. De
RVD werd begin 1948 gereorganiseerd tot centraal technisch uitvoerend or
gaan conform deze adviezen. Hermans werd voorzitter van de V oorlich
tingsraad.89
Eind 1948 had zich nog het gebruik ontwikkeld dat de secretaris van de
m inisterraad alle niet geheime besluiten van de raad vertrouwelijk ter ken
nis bracht aan de RVD, die weer enkele gegevens aan een vertrouwensm an
van het ANP verstrekte. Afgesproken werd dat geen enkel bericht gepubli
ceerd m ocht worden, voordat bij de betrokken minister was nagegaan of te
gen publikatie bezwaar bestond.90
Op 24 novem ber 1948 trachtte Eerste-Kam erlid Van Heuven G oedhart
alsnog zijn gelijk te halen. Kort tevoren had hij als voorzitter van de Ne
derlandse delegatie bij de VN-conferentie over de vrijheid van voorlichting
een prom inente rol gespeeld.91 Met enkele voorbeelden toonde Van Heu
ven G oedhart aan dat er geen sprake was van een behoorlijke coördinatie
bij de overheidsvoorlichting. Onder leiding van Hermans hadden de pers
chefs van de verschillende departem enten besloten de versnippering te la
ten voortbestaan. Zij zouden zich met hand en tand verzet hebben tegen de
su ggesties van de com m issie-V an Heuven G oedhart. Senator H. Algra
(ARP), hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, hield na Van Heuven een
ouderw ets pleidooi tegen het verschijnsel voorlichtingsdienst. De regering
passeerde op deze wijze de volksvertegenwoordiging en de dagbladpers. Hij
m aakte bezw aar tegen deze 'volksopvoeding', te meer daar verschillende
departem enten 'van dit soort continubedrijven hebben die zichzelf steeds
w eer m oeten bew ijzen door m iddel van nieuw e initiatieven'. Hij w aar
schuw de de regering ook dat het niet paste 'in min of meer geheime confe
renties hoofdredacteuren of andere vooraanstaande journalisten op allerlei
punten inlichtingen te verschaffen, die aan het parlem ent w erden onthou
d en'.
M inister-president Drees antwoordde dat het in verband met de naoor
logse econom ische moeilijkheden en de sociale gevolgen daarvan in het be
lang van het Nederlandse volk was dat de regering haar m aatregelen uit23
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legde' zonder dat het meteen propaganda werd. Hij was het niet eens m et de
opvatting van Van Heuven Goedhart dat alle voorlichting één sluis m oest
passeren. De afzonderlijke m inisters zouden dan te veel m oeten inleveren.
Tegenover Algra erkende hij dat een enkel keer in zeer beperkte om vang
'geheime' persconferenties w erden gehouden 'om de pers in staat te stellen
de berichten die haar bereikten te toetsen aan concrete juiste m ededelingen
over de feitelijke situatie'. Hij m eende niet dat hier sprake was van regeringsjournalistiek, die in strijd was met de vrijheid van de N ederlandse
pers.92
Op 8 m aart 1949 herhaalde Van Heuven Goedhart zijn kritiek op H er
mans' organisatie. Hij probeerde bij Drees een gevoelige snaar te raken door
te w ijzen op de m ogelijkheid dat grote bedragen bespaard konden worden
als de RVD meer bevoegdheden op zich zou nemen. De m inister-president
beloofde na te gaan 'hoeveel meer dan voorlichting in engere zin er via de
centrale kas van de RVD kan lopen'. Drie m aanden later besloot de m inis
terraad om een derde com m issie voor de overheidsvoorlichting in te stel
len. Overw ogen werd dat de organisatie-Hermans 'niet tot de kostenbespa
ring geleid heeft die bedoeld was met de voorstellen tot technische centra
lisatie van de com m issie-Van H euven G oedhart'. De nieuw e com m issie
werd m et opzet bemand door personen die niet direct bij de voorlichtings
diensten betrokken waren. Voorzitter werd Fock, de secretaris-generaal van
het m inisterie van Algemene Zaken.93
Het rapport-Fock was eind 1950 gereed en werd op 22 januari en 2 april
1951 besproken in de ministerraad. 'Hoofdzakelijk wordt voorgesteld meer
centralisatie van technische zaken aan te brengen en in de V oorlichtings
raad het gebruik van dure voorlichtingsm edia te laten bezien', vatte Drees
sam en. 'Daarbij is het niet de bedoeling dat de perschefs of de m inisters
m inder verantw oordelijkheid voor de inhoud van hun voorlichtingsm ate
riaal zullen krijgen.' De Voorlichtingsraad zou zich enkel bezig houden met
de doelm atigheid van de uitvoering. Ondanks deze kanttekeningen w aar
schuw den verschillende m inisters, bang dat hun voorlichtingsbudget ge
schrapt zou w orden, voor een te ver doorgevoerde centralisatie. Met name
werd bezw aar gemaakt tegen de wens van Lieftinck om de gelden voor de
technische kant van de voorlichting op de verschillende begrotingen te
blokkeren en over te hevelen naar de begroting van de Voorlichtingsraad.94
Ook na het rapport-Fock bleef centralisatie van de overheidsvoorlichting
een m oeilijk te bereiken doel. Fock zelf was lange tijd voorzitter van de
Voorlichtingsraad. In 1987 verklaarde hij in een interview dat het niet m ee
viel in die raad de voorlichtingsactiviteiten enigszins op elkaar af te stem 
men, '(...) ook al omdat je toen net als nu twee strom ingen had. Je had de
m ensen die het beleid van hun minister wilden verkopen, die aan de weg
w ilden tim m eren en de m ensen die zich ertoe w ilden beperken het be
staande beleid toe te lichten. Ik was een aanhanger van de laatste stroming.
Ik m oet niets hebben van voorlichtingsactiviteiten a la G oebbels.'95 Rijksvoorlichter M .J.D. van der Voet verm oedde dat de m oeizam e centralisatie
van de voorlichting voornam elijk te w ijten was aan het feit dat het m inis
terie van Financiën te w einig drukmiddelen had om de autonome departe24
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m enten tot volledige m edew erking te bew egen.96 Een te goed opgetuigde
RVD zou de m inister-president more equal maken. U iteindelijk werd het
een com prom is tussen efficiency en traditie, waarmee Drees goed uit de
voeten kon. Een eigen voorlichter (een suggestie van de com m issie-Fock)
had de minister-president niet nodig. Hij wist zelf de media goed te vinden,
bij voorkeur via zijn vriend Klaas Voskuil, de hoofdredacteur van H et
V rije V olk m et wie hij wekelijks contact had.97

Het debuut van de staatssecretaris*
De g ron dw etsw ijzigin g in eerste en tw eede termijn
De toegenomen staatsbem oeienis met het m aatschappelijke leven en de in
tensievere internationale contacten deden de belasting van m inisters ge
staag toenemen. Als reactie hierop werd aanvankelijk het aantal departe
m enten vergroot door afsplitsing van bestaande departem enten. Bedroeg
het aantal departem enten tot 1877 nog zeven, bij het kabinet-D rees-V an
Schaik was dat reeds verdubbeld tot veertien.98 Deze groei compliceerde niet
alleen de kabinetsform aties, maar leidde ook tot een steeds grotere m inister
raad, hetgeen een efficiënte besluitvorm ing niet vergem akkelijkte. De in
stelling van het staatssecretariaat beoogde de m inister te bevrijden van de
verantw oordelijkheid voor een deel van zijn taak zonder daartoe het depar
tement te hoeven opsplitsen.
In het parlem ent bestond reeds bij de grondwetsherziening van 1938 be
hoefte aan invoering van het staatssecretariaat. Een am endem ent-Goseling
(RKSP) van die strekking verw ierf een ruim e m eerderheid, m aar het ont
werp zelf werd later verworpen. Bij de grondwetsherziening van 1948 haak
te de regering in op de eerder gebleken parlem entaire instemm ing met het
staatssecretariaat. Beperking van het aantal departem enten en de behoefte
om staatssecretarissen te benoem en, onder meer ter regeling van een nieu
w e rechtsorde voor de overzeese gebiedsdelen, vormden voor de regering
de onm iddellijke aanleiding om invoering van het staatssecretariaat voor te
stellen.
De regering om schreef de staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris
aldus: '(•••) de Staatssecretaris is intern onder-Minister; extern is hij in elk ge
val, w aarin hij optreedt de M inister, zowel tegenover de burgers, ook in
zake de w ettelijke bevoegdheden van de M inister, alsook tegenover de
volksvertegenw oordiging, doch dit laatste onverminderd de interne onder
schikking aan de M inister en de verantw oordelijkheid van deze. Het con
traseign van een Staatssecretaris zal m itsdien gelden als mede onderteke
ning van een M inister overeenkomstig het laatste lid van art. 79 der Grond
w et.'99 Deze definitie liet echter nog veel vragen onbeantwoord, die eerst bij
de behandeling van het w etsontw erp tot invoering van het staatssecretari
aat goeddeels werden beantwoord.
* Deze paragraaf is van de hand van J.M.M.J. Clerx.
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O n duidelijke p o litie k e p osition erin g
Bij de behandeling van de grondwetswijziging in eerste termijn leverde Tilanus het m eeste verzet tegen invoering van het staatssecretariaat. Hij acht
te de staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris onvoldoende geregeld
en hij verw achtte dan ook 'dat de Kamer er prijs op stelt verantw oordelijke
M inisters tegenover zich te hebben en niet heren, die op het ene m om ent
voor intern gebruik onder-M inister zijn en op een ander m om ent hier als
M inister optreden; het overleg met de Staten-G eneraal blijve met de ver
an tw o o rd elijk e M in iste rs'.100 Hij vroeg zich af of m inisters met een te
zw are taak niet beter gebruik konden maken van secretarissen-generaal. 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 m inisterie stond de staatssecretaris onder de m inister. Tegen
over het parlem ent trad hij echter op als minister, met als consequentie dat
hij p o litiek verantw oordelijk werd voor besluiten van de m inisterraad,
w aar-van hij geen deel uitmaakte.
De andere fracties in het parlement konden zich in het algem een vinden
in het voorstel. Het was echter ook voor deze fracties duidelijk dat de poli
tieke positie van de staatssecretaris nog moeilijk te definiëren viel en vooral
zou afhangen van de constitutionele praktijk. Volgens j.A . de W ilde (ARP)
moest een staatssecretaris dan ook 'een verstandige man zijn, die zijn po
sitie kent en deze èn tegenover de Kamer èn tegenover de M inister juist
afbaken t'.101
De Kamer stelde wel in m eerderheid een aantal vragen waarop een on
dubbelzinnig antwoord werd gevraagd. Droeg de staatssecretaris de volle
dige politieke verantw oordelijkheid ten opzichte van het parlem ent en wat
w aren de p olitieke gevolgen van een m otie van w antrouw en tegen de
staatssecretaris? Trad de staatssecretaris altijd samen af m et de minister en
contrasigneerde de staatssecretaris uit eigen bevoegdheid of uit volmacht?
In zijn antwoord benadrukte premier Beel dat de regering slechts zeer ten
dele aan de onduidelijkheid een einde kon maken. Het instituut m oest zich
in goede harm onie tussen m inister en staatssecretaris ontw ikkelen. Het
staatssecretariaat zou daadw erkelijk slechts stap voor stap w orden inge
voerd, zodat zich een gewoonterecht kon ontwikkelen. W anneer een motie
afdoende w as geredigeerd, kon deze volgens Beel uitsluitend het aftreden
van de staatssecretaris bewerkstelligen, maar wanneer de m inister tot aftre
den w erd gedwongen moest de staatssecretaris hem in de regel w el volgen.
De Kamer behield weliswaar het recht te verlangen dat de m inister zelf een
bepaald onderdeel van het beleid verdedigde, m aar bij de effectuering van
dit recht paste haar een terughoudende opstelling, omdat ze daarmee im pli
ciet een oordeel uitsprak over de afgesproken werkverdeling tussen m inis
ter en staatssecretaris. De staatssecretaris was bevoegd te contrasigneren voor
zover hij binnen het raam van de m inisteriële aanw ijzingen optrad. Tilanus en J. H oogcarspel (CPN) bleven ook bij de behandeling van de grond
w etsherziening in tweede termijn bij hun bezw aren.102
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Evenals Beel legde Drees in zijn reactie de nadruk op het 'groeim odel'.
Hij benadrukte met nam e de politieke verantw oordelijkheid van de staats
secretaris w aardoor deze zich principieel onderscheidde van een secretaris
generaal. Het ontbreken van voldoende parlem entaire 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 grondw etsherziening rond de in 
voering van het staatssecretariaat in tweede lezing aangenom en. Ze ver
scheen op 3 september 1948 in het Staatsblad.

De benoem ing van enige staatssecretarissen
Nu het staatssecretariaat grondwettelijk mogelijk was, werden enkele staats
secretarissen benoemd. Dit gebeurde overigens voordat de w ettelijke rege
ling door het parlement was behandeld, die nadere regels stelde aan de in
voering van het staatssecretariaat. De politieke positie van het staatssecreta
riaat werd zo mede gevormd door de constitutionele praktijk.
Staatssecretarissen op Econom ische Zaken en O orlog en M arine
Op 24 december 1948 werd W.C.L. van der Grinten als eerste staatssecretaris
benoemd bij het departem ent van Economische Zaken, en wel met ingang
van 25 januari 1949. Hij werd speciaal belast met de organisatie van het be
d rijfsle v en .103 De benoem ing van de jurist Van der Grinten betekende dat
m inister Van den Brink ontlast werd van een deelterrein waarop hij w einig
deskundig was. Op 13 januari 1950 werd Van der Grintens portefeuille nog
uitgebreid m et middenstandszaken. Deze uitbreiding van de taak was voor
al een gebaar naar de Kamer die veel kritiek had op het gevoerde middenstandsbeleid.
Eind januari 1949 gaven KVP en PvdA tijdens de behandeling van de be
groting van Oorlog en M arine te kennen dat er een m inisterie van Defensie
m oest kom en, m et daaronder drie staatssecretarissen voor de drie krijgs
m ach td elen .104 W .F. Schokking, de zwakke minister van Oorlog en M arine
die aan veel kritiek uit het parlem ent bloot stond, toonde zich ontvankelijk
voor dit pleidooi. Hij gaf in de ministerraad van 11 april te kennen dat hij
vanw ege zijn dubbel ministerschap graag twee staatssecretarissen zou aan
stellen. Hij droeg H.C.W. M oorman voor als staatssecretaris van M arine en
W.H. Fockema Andreae als staatssecretaris van Oorlog. Lieftinck bleek voor
stander van de benoem ing van één staatssecretaris vanw ege de voorgeno
men fusie tussen Oorlog en Marine. Hij achtte Fockema Andreae de aange
w ezen kandidaat om dat Schokking een krachtige figuur nodig had 'bij de
oplossing van de m oeilijke problem en om de defensie in de vorm te krij
gen welke voortvloeit uit de W esteuropese U nie'.105 Drees echter was sterk
onder de indruk van de vakkennis van de beide kandidaten die een efficientere organisatie binnen het leger voorstonden. Op zijn voorstel werden
beiden per 1 mei 1949 benoemd. De VVD'er Fockema Andreae werd met na
me belast m et aangelegenheden op het terrein van de organisatie, het mate27
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rieel, de efficiency, de samenwerking met de industrie en de coördinatie van
land- en luchtm acht. M oorman die na zijn benoem ing toetrad tot de KVP,
werd benoemd tot staatssecretaris van Marine.
Hun benoem ing leidde tot nogal w at commotie. De grond voor de op
w inding was gelegen in het feit dat de PvdA tijdens de discussies bij gele
genheid van de grondw etsw ijziging in eerste term ijn, vooral het politieke
karakter van het ambt van staatssecretaris had benadrukt.106 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 antw oord aan het parle
m ent erkend, door er op te wijzen dat er geen gevaar was dat het politieke
evenw icht zou worden verbroken 'indien men zich bij de benoem ing van
één of m eer staatssecretarissen van de noodzaak dit evenw icht te handha
ven nauw keurig rekenschap geeft'.107 Drees schiep overigens verw arring
doordat hij tijdens het debat over de grondw etsherziening in de Eerste Ka
mer w eer benadrukte dat er eerder sprake was van een 'beleidsverantw oor
delijkheid dan van een politieke verantw oordelijkheid, omdat men bij het
laatste dikwijls denkt aan de eis van te zijn van een bepaalde politieke rich
ting’.108
In een artikel in Het Vrije Volk van 16 april bekritiseerde Van der Goes
van N aters deze benoem ingen fel. In een verklaring van het partijbestuur
van de PvdA van 6 m ei, afgedrukt in Het Vrije Volk, werd die kritiek nog
eens onderstreept. R. Kranenburg, waarnemend voorzitter van het partijbe
stuur, benadrukte dat de politieke sam enstelling van het kabinet in belang
rijke m ate de benoem ing van staatssecretarissen m oest beïnvloeden. Men
betw ijfelde of dit in voldoende mate was gebeurd 'en (men) had de indruk,
dat deze aangelegenheid in het Kabinet meer van geval tot geval, dan wel
methodisch was behandeld, en sprak de verwachting uit, dat dit bij de ver
dere u itbreiding van het instituut zou v eranderen'.109 Het partijbestuur
achtte het niet in het landsbelang dat de PvdA niet in de leiding van Defen
sie werd betrokken.
Schokking gaf tijdens de behandeling van zijn begroting van het departe
ment van Oorlog voor 1949 in de Eerste Kamer te kennen dat het defensie
beleid in eerste instantie kabinetspolitiek was. Hij bestreed de kritiek van de
PvdA omdat deze partij een flinke vinger in de pap had via Drees' voorzit
terschap van de Raad voor de M ilitaire Aangelegenheden van het Konink
rijk en niet in de laatste plaats door de betrokkenheid van de minister van
F in a n ciën .110
S taatssecretaris voor B uitenlandse Zaken
Geregeld overleg tussen de Kamer en de m inister van Buitenlandse Zaken
was niet altijd mogelijk vanw ege 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 m et Beneluxaangelegenheden.111 M inister
Stikker toonde zich niet afkerig maar wel behoedzaam en hij w enste pas
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een beslissing te nemen nadat het Indonesische probleem was opgelost. Dan
eerst viel im m ers te overzien hoe groot de reguliere om vang van de w erk
zaam heden w as.112
Korthals en ook I-J.R. Schmal (CHU) drongen tijdens de begrotingsbehan
deling voor 1950 opnieuw op de aanstelling van een staatssecretaris aan .113
In zijn reactie gaf Stikker aan dat zijn behoedzaamheid ter zake vooral werd
ingegeven door het feit dat Buitenlandse Zaken vooral een politieke porte
feuille w as als gevolg van de toenem ende vervlechting van nationale en
internationale vraagstukken op econom isch, financieel, cultureel, sociaal en
m ilitair terrein. Daarom leende zij zich ook m oeilijk voor deling. N iette
min toonde hij zich bereid de aanstelling van een staatssecretaris te over
wegen zodra de reorganisatie van het departem ent haar beslag had gekre
gen .114
Drees kondigde eind januari 1950 in de ministerraad aan dat Stikker tot
bijzonder am bassadeur van de Organisatie voor Europese Econom ische Sa
m enw erking (OEES) was aangesteld in afwachting van zijn benoem ing tot
voorzitter van deze organisatie in april 1950.115 Het lag in de bedoeling dat
Stikker m inister van Buitenlandse Zaken bleef, maar dat hij werd ontlast
door de aanstelling van een staatssecretaris. Stikker deelde in de volgende
m inisterraadsvergadering m ee dat hij voor deze post N.S. Blom (partijloos)
wilde voordragen, die speciaal belast werd met het beleid rond Indonesië en
de Verenigde N aties.116

Twee staatssecretarissen uit PvdA-kring
In een nota van januari 1950 aan de m inisterraad vroeg A.M. Joekes aan
dacht voor de groeiende taakomvang van het departement van Sociale Za
ken en Volksgezondheid. Evenals Schokking gold ook loekes als een zw ak
ke m inister die veel kritiek kreeg uit de Staten-Generaal, in zijn geval van
w ege het uitblijven van wetgeving. Hij voelde zich slechts dan in staat de
w erkzaam heden 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 w as als voorzitter van de loon- en prijscom m issie en van de
com m issies voor sociale verzekering en werkgelegenheid ingew erkt en der
halve de aangew ezen man voor deze functie. Joekes achtte de PvdA'er P.
M untendam , directeur-generaal van de V olksgezondheid, zeer geschikt
voor de vervulling van het staatssecretariaat voor Volksgezondheid. Beider
am btelijke functies zouden worden opengehouden.
In de m inisterraad vroeg Van Schaik zich af of deze benoem ingen tot
staatssecretaris wel noodzakelijk waren, gelet op de bevoegdheden die Jo e
kes hen w ilde geven. Joekes repliceerde dat de grotere bevoegdheden niet al
leen van belang w aren voor het interne overleg, maar ook ten behoeve van
het contact met het parlement. Schokking wees er nog op dat Joekes met de
ze benoem ingen het beleid wel voor een groot deel uit handen gaf. N iette
min ging de ministerraad akkoord met het voorstel van Joekes.117
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Vader Drees als moeder-hen

Het parlem ent reageerde kritisch op deze benoem ingen. Oud uitte in de
Tw eede Kam er tw ijfel aan de noodzaak ervan, terw ijl Tilanus er een be
voorrechting in zag van een paar hoge am btenaren.118 Ook in de beschou
w ingen van Eerste-Kam erleden voerde kritiek de boventoon. G. Vixseboxse
(CHU) betw ijfelde of door deze benoemingen, die ook een financiële bevor
dering inhielden, de schaarse middelen wel voldoende zuinig werden b e
heerd. M. Tjeenk W illink (PvdA) en A.N. M olenaar (VVD) hadden, even
als Oud en Tilanus in de Tw eede Kam er, bezw aar tegen het openhouden
van de am btelijke posities, terw ijl M olenaar bovendien enige gifpijlen
richtte op Van Rhijn, die in zijn visie onvoldoende in staat w as knopen
door te hakken.119 Joekes voerde ter verdediging aan dat het departem ent
van Sociale Zaken in feite een dubbel departem ent was. Daarnaast vond er
een sterke uitbreiding van de taak van het departem ent plaats als gevolg
van nationale en internationale ontw ikkelingen op het gebied van arbeids
w etgeving, sociale zekerheid en volksgezondheid.120
Ook in de pers overheersten de kritische geluiden. Trouw com m entari
eerde dat Van Rhijn en M untendam 'een nieuwe titel met het daarbij pas30
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send salaris krijgen', omdat ze in hun ambtelijke carrière de top hadden be
r e ik t.121 De M aasbode constateerde dat 'in partijpolitieke kringen m et ja 
loersheid was geconstateerd, dat van de drie nieuw e staatssecretarissen er
twee uit de KVP komen'. Prompt benoem de Joekes twee staatssecretarissen
uit P vd A -krin g.122 Het Parool vroeg zich af waarom 'verschuivingen-zonder-vervangingen als resultaat hebben, dat er nu meer kan worden verzet
dan vro eg er'.123 Het Algemeen Handelsblad hekelde het feit dat de staatsse
cretarissen als paddestoelen uit de grond rezen, met name om het politieke
evenw icht te handhaven, hetgeen deze krant maar matig kon bekoren .124
Rom m e benadrukte in de Volkskrant de p olitieke veran tw oordelijkh eid
van de staatssecretaris, hetgeen in zijn opvatting tot gevolg had dat de
staatssecretaris bij een conflict met het parlem ent moest overw egen dat hij
'niet op hetzelfde terrein van bem oeiing herrijzen kan als am btelijke secre
taris-generaal of directeur-generaal'. Dat betekende dat de staatssecretaris in
zijn politieke afw eging van wat hij w el of niet voor zijn verantw oording
kon nem en, de kracht m oest opbrengen deze consequentie buiten beschou
wing te laten.125

De KVP weer aan bod
De PvdA-fractie merkte in het VV op de begroting van Onderwijs, Kunsten
en W etenschappen voor 1949 op, dat vooral bij dit m inisterie een staatsse
cretariaat op zijn plaats w as.126 H. van Sleen meende dat door de veelheid
aan onderw erpen w aarm ee dit m inisterie zich bezighield een of meerdere
groepen wel in de verdrukking moesten komen: 'Tot op heden zouden wij
kunnen zeggen: eigenlijk hebben alle groepen daaronder te lijden gehad.'127
De aandrang van de PvdA valt mede te verklaren uit het feit dat ze hoopte
op een 'eigen' staatssecretaris. Een dergelijke staatssecretaris belast met kun
sten en w etenschappen zou ervoor kunnen zorgen dat de actieve cultuur
politiek van minister G. van der Leeuw weer een kans kreeg.128 F.J.Th. Rutten, m inister van O nderw ijs, Kunsten en W etenschappen was voorshands
van het nut en de noodzaak nog niet overtuigd. Het duurde tot 17 februari
1950 voordat de KVP'er J.M .L.Th. Cals werd benoemd tot staatssecretaris.
Cals kreeg de vorm ing buiten schoolverband, juridische zaken, pers, monu
m entenzorg en later kunst in zijn portefeuille.
De Nieuwe Courant concludeerde dat de benoem ing van Cals vooral in
het politieke vlak lag, 'm.a.w. wenste de KVP na de geruchtm akende benoe
m ingen van twee staatssecretarissen aan Sociale Zaken, wier sym pathie uit
gaat naar de PvdA, ook weer eens aan bod te komen, omdat anders het zo
befaam de politieke evenw icht tussen beide groepen verstoord dreigt te ra
ken? Het lijkt er veel op.'129

Evaluatie

benoem ingen

De instelling van een staatssecretariaat had zoals gezegd het doel zw aarbe
laste m inisters te ontlasten en toch splitsing van departem enten te voorko
men. Toetsing van dit criterium aan de politieke realiteit laat echter zien dat
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dit m otief lang niet altijd doorslaggevend was, anders zou de eerste staats
secretaris ongetw ijfeld op het departem ent van Financiën bij m inister Lieftinck zijn benoemd. Lieftinck gold als een soort schaduw -prem ier die de fi
nanciële keerzijde van het beleid van zijn collega's bew aakte.130 N aast de
intensieve begrotingsbesprekingen die hij met elke m inister afzonderlijk tot
in detail voerde, was Lieftinck intensief betrokken bij de m eeste m inisterraads- en onderraadsvergaderingen. Bovendien 'vulde' hij alleen al in de
periode 1948-1949 102,5 kolom aan redevoeringen in de H andelingen van
het parlem ent, veruit het meest van alle ministers. Hij verscheen in de pe
riode 1945-1952 liefst 375 maal in de Staten-Generaal.131
Geen w onder 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 m inister, oefende hij eind 1949 via het parlem ent enige druk op
Lieftinck uit om een staatssecretaris te nem en. 'Ik 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 .'132
Drees herhaalde tijdens de algemene beschouwingen voor 1951 in de Tw ee
de Kamer zijn opvatting dat, als het aan hem lag, 'er spoedig een staatssecre
taris van Financiën (zou) bijkom en, omdat ik ontlasting van mijn am btge
noot van Financiën zeer bepaald wenselijk zou vinden (...)'.133
De benoem ing van staatssecretarissen was vooral persoonsgebonden en
vond tijdens het kabinet-D rees-V an Schaik m et nam e plaats bij politiek
'zwakke' m inisters als Schokking en Joekes. Daarnaast gold als benoem ingsargum ent het ontbreken van specifieke deskundigheid op een bepaald b e
leidsonderdeel. V an den Brink was bepaald een sterke m inister, m ede
omdat hij het in de REA als enige KVP-m inister met succes opnam tegen de
PvdA-overm acht. Toch werd op zijn departem ent een staatssecretaris b e
noemd om de juridische problemen rond de PBO te behandelen, een terrein
waarop Van den Brink weinig deskundig was. Een jaar na zijn benoem ing
kreeg Van der Grinten ook nog het m iddenstandsbeleid in zijn portefeuille.
Op dit beleidsterrein bleef Van den Brink volgens het parlement in gebreke,
om dat w etgeving uitbleef. De staatssecretaris voor onderw ijs kwam er op
aandrang van de PvdA, die hoopte op een eigen staatssecretaris om zo de
cultuurpolitiek van Van der Leeuw weer te activeren. De benoem ing van
Blom als zaakw aarnem er op Buitenlandse Zaken vond plaats w egens het
veelvuldig verblijf van m inister Stikker in het buitenland.
Staatsrechtelijke vorm geving
Op 17 novem ber 1949 diende het kabinet het w etsvoorstel in houdende 'Na
dere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van m i
nister zonder portefeuille en van staatssecretaris’. Het w as voorzien van
een zeer summiere MvT. Op 15 februari 1950, toen de eerste staatssecretaris
sen al w aren benoemd, verscheen het voorlopig verslag met daarin opgeno
men een aantal vragen die de staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris
m oesten verhelderen.134
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Allereerst vroeg de Kamer zich af of de staatssecretaris gerechtigd was
deel te nemen aan de ministerraad. Voor Lieftinck was het antwoord op de
ze vraag eenvoudig. In de ministerraad werd het algem ene kabinetsbeleid
besproken w aarvoor de staatssecretaris niet verantw oordelijk w as. Ook
Drees nam dat standpunt in: de aanwezigheid van de staatssecretaris was
enkel dan van belang als diens beleid in het geding w as.135 Dit was een be
vestiging van het besluit dat w as genomen in de m inisterraadsvergadering
van 3 oktober 1949. In de MvA scherpte m inister van Binnenlandse Zaken
F.G.C.J.M . Teulings (KVP), ter verduidelijking van de positie van de staats
secretaris, de eigen staatsrechtelijke positie van de m inisterraad verder aan.
De m inisterraad was een instituut dat berustte op de m acht van de koning
tot instelling van departem enten en tot benoem ing en ontslag van m inis
ters. H et was niet mogelijk bij wet te regelen dat iemand die geen m inister
was op gelijke voet kon functioneren met ministers in de m inisterraad. De
'Koning - dus ook niet de m inisterraad, of een ministerie bij wege van dele
gatie of hoe dan ook - kan daaromtrent (...) iets bepalen, en de grondw ette
lijke toekenning van de figuur van staatssecretaris kan niet geacht worden
m ede betrekking te hebben op het functioneren van de m inisterraad, tenzij
de bew oordingen daartoe bepaaldelijk mochten dw ingen.'136 De staatssecre
taris w as grondw ettelijk ondergeschikt aan de minister. Zijn optreden als
'm inister' gold enkel extern ten opzichte van parlem ent en burgers voor
zover het zijn eigen specifieke beleidsterrein betrof. Het werd regel dat de
staatssecretaris in de m inisterraad aanwezig was, w anneer de agenda een
onderwerp verm eldde waarbij de staatssecretaris betrokken was en de ver
antw oordelijke m inister zulks nodig oordeelde. Stikker deed in februari
1950, na zijn benoem ing tot politiek ambassadeur van de OEES en vanwege
de te verw achten veelvuldige afwezigheid, het voorstel om staatssecretaris
Blom bij zijn afwezigheid steeds toe te laten tot de ministerraad. Drees bena
drukte dat de staatssecretaris in het algem een niet de gehele vergadering
van de ministerraad bijwoonde, waarbij hij echter een uitzondering m aakte
voor Blom .137 Het was sedertdien gebruikelijk dat Blom bij afwezigheid
van Stikker als een soort zaakwaarnem er in de ministerraad optrad.138
In het verslag naar aanleiding van de MvA werd algem een aangedron
gen op een concrete taakom schrijving voor de staatssecretaris, die m oest
w orden gepubliceerd, zodat het de Kamer duidelijk werd tot wie ze zich
m oest rich ten.139 De regering erkende dat de bekendm aking van de taak
nuttig w as voor parlem ent en publiek. De regering kwam aan deze w ens
van het parlem ent tegemoet maar ze maakte het voorbehoud dat de verant
w oordelijke m inister de staatssecretaris steeds andere opdrachten kon ge
ven, zodat diens taak kon worden uitgebreid of ingekrom pen.140 De taak
van de staatssecretaris zou niet in een Koninklijk Besluit, m aar in de N e
derlandse Staatscourant w orden bekendgem aakt. Het was im m ers niet de
Kroon maar de minister die een taakopdracht gaf aan de staatssecretaris.
De betrekkelijke waarde van een concrete taakopdracht bleek al snel toen
staatssecretaris Cals een beschikking op het gebied van de Lager-onderwijsw et ondertekende, hoewel dit niet w as opgenomen in zijn takenpakket. Dat
was volgens Tilanus in strijd met de wet en met hetgeen de m inister van
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O nderw ijs, Kunsten en W etenschappen als taak aan het parlem ent had
m eegedeeld. Teulings stelde zich echter op het standpunt dat geen enkele
w ettelijke bepaling de Grondwet kon ontkrachten. In de Grondwet (art. 79)
was de bepaling opgenomen dat 'een staatssecretaris in alle gevallen, waarin
de m inister het nodig oordeelt, in plaats van de m inister optreedt m et in
achtnem ing van diens aanw ijzingen'. Hij gaf echter toe dat w anneer een
m aal een taakom schrijving was gegeven, men er zich zoveel m ogelijk aan
diende te houden. Hij ging ervan uit dat met een groeiende ervaring m et
het staatssecretariaat de taakom schrijving meer m et de w erkelijkheid zou
o v ere en k o m en .141
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 w orden benoem d, uiteraard in overleg m et de betreffende m inister,
waarbij tevens zijn specifieke taak m oest worden gepubliceerd.142 Hoewel
Drees een tussentijdse benoeming niet uitsloot meende hij eveneens dat de
staatssecretarissen bij de formatie moesten worden benoem d.143

C ontraseign
Nadat de eerste staatssecretaris, Van der Grinten, in december 1948 was be
noem d, 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 tegen
het contraseign van Van der Grinten onder een w etsvoorstel betreffende be
noem ing en ontslag van leden van de Sociaal-Econom ische Raad en hun
plaatsvervangers. Dit was gebeurd voordat het wetsontwerp inzake de posi
tie van de staatssecretarissen door het parlement was aanvaard.144 De Raad
van State wees erop dat het in de Tweede Kamer niet goed zou overkom en
indien een staatssecretaris vooruitliep op de beslissing van het parlem ent.
De m inisterraad besloot vervolgens op 20 maart 1950 aan de bezw aren van
de Raad van State tegemoet te komen door af te spreken dat een staatssecre
taris voorlopig niet meer zelfstandig en als enige zou contrasigneren.145
In een nota van Teulings voor de m inisterraad werd de opvatting verde
digd dat de grondwetgever de staatssecretaris de bevoegdheid tot contrasig
neren had willen toedelen en dat zijn contraseign gelijkwaardig was aan dat
van de m inister.146 Sterker nog: de grondwetgever liet de staatssecretaris de
bevoegdheid tot het alleen contrasigneren. In de handtekening van de
staatssecretaris kon men dan lezen dat deze in plaats van de m inister het
recht had gekregen naar buiten op te treden. Ook het feit dat Van der Grin
ten al eerder een w etsontw erp had ondertekend, versterkte de positie van
de staatssecretarissen.147 De Raad van State maakte er alleen bezw aar tegen
dat de staatssecretaris zonder nadere wettelijke regeling contrasigneerde nu
deze w ettelijke regeling bij het parlem ent aanhangig w as.148 De m inister
raad discussieerde hierover op 12 april opnieuw maar kwam niet tot een
eensluidende conclusie, zodat het besluit van de ministerraad van 20 maart
werd gehandhaafd.149
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In de m inisterraadsvergadering van 21 augustus stelde m inister Rutten
de vraag of de begrotingsw etten ook door de staatssecretaris m oesten w or
den ondertekend. Hierover ontspon zich een discussie w aarin Joekes het
standpunt verdedigde dat de staatssecretarissen de begroting w el m oesten
ondertekenen omdat daarmee tot uitdrukking werd gebracht dat ze mede de
verantw oordelijkheid droegen. Anders bleef de figuur van de staatssecreta
ris teveel in de schaduw. Met nam e Van Schaik en Drees benadrukten dat
de staatssecretaris begrotingsw etten juist niet mee m oest ondertekenen om
dat het hier algem een beleid betrof waarvoor de staatssecretaris slechts zeer
ten dele verantwoordelijkheid droeg. De raad steunde deze laatste opvatting
en besloot vervolgens dat de staatssecretarissen niet mee zouden onderteke
n e n .150

De positie van de staatssecretaris
In het VV van de Eerste Kamer werd nog een aantal staatsrechtelijke kw es
ties m et betrekking tot de positie van de staatssecretaris aan de orde gesteld.
A llereerst w erd om een verduidelijking gevraagd inzake de politieke ver
antw oordelijkheid van de staatssecretaris jegens de Staten-G eneraal. De
grond wet telijke figuur van de staatssecretaris bevatte in de ogen van de Eerste-Kam erleden een innerlijke tegenstrijdigheid. Nu de staatssecretaris po
litiek onder en niet naast zijn m inister werd geplaatst, deed zich de vraag
voor hoe de staatssecretaris zelfstandig aan het parlem ent verantw oording
kon afleggen. Het was duister in hoeverre parlem entaire kritiek alleen de
staatssecretaris en niet tegelijkertijd de minister kon treffen. Als de kritiek
gericht was op de staatssecretaris voorzover die conform de Grondw et als
m inister optrad, dan was im m ers de m inister zelf verantw oordelijk. Trad
de staatssecretaris niet op overeenkomstig de Grondwet, dan was de m inis
ter m ede verantw oordelijk omdat hij de staatssecretaris niet in de hand had
c.q. hield. Hij zou de staatssecretaris dan zelf bij de Kroon m oeten voordra
gen voor ontslag.151 Ook werd gevraagd of het optreden van een staatssecre
taris in plaats van de minister niet een beperking inhield van de bevoegd
heden van de minister. Als die beperking niet expliciet was vastgelegd, wa
ren er voor een bepaald beleidsonderdeel twee m inisters aan een departe
m ent verbonden, m et alle bezw aren van dien.
Teulings gaf in zijn reactie aan dat bij de staatsrechtelijke positie van de
staatssecretaris een scherp onderscheid moest worden gemaakt tussen diens
interne en externe positie. In het kader van de taakverlichting van de m i
nister trad de staatssecretaris bij de vervulling van zijn functie extern op als
m inister, waarbij hij diens ministeriële bevoegdheden bezat. Dat im pliceer
de niet een beperking van de bevoegdheden van de m inister om dat deze
steeds zijn volledige bevoegdheden behield. Het betekende wel dat voor wat
betreft de taken van de staatssecretaris, de minister en de staatssecretaris de
zelfde bevoegdheden bezaten, met dien verstande dat de staatssecretaris niet
m ocht handelen in strijd m et de aanwijzingen van de m inister. Extern kon
de staatssecretaris m axim aal de bevoegdheid van de m inister bezitten, in
tern werd de bevoegdheid van de staatssecretaris door de minister bepaald.
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De parlem entaire kritiek kon alleen de staatssecretaris treffen anders zou
het staatssecretariaat niet aan zijn doel beantw oorden, nam elijk verlichting
van de taak en de verantwoordelijkheid van de minister. De staatssecretaris
was over zijn beheer volledig verantw oording schuldig aan het parlem ent,
zonder dat hij zich kon verschuilen achter aanw ijzingen van de m inister.
Kritiek van het parlem ent kon zo alleen de staatssecretaris treffen, w aarbij
hij de politieke consequenties m oest aanvaarden. De Staten-G eneraal ble
ven overigens bevoegd de minister te betrekken in een zaak die door de
staatssecretaris werd behandeld en ook de minister met politieke sancties te
treffen .152
Ten slotte
Het bestuurlijke antwoord op de expansie van de overheidsbem oeiing werd
aanvankelijk gezocht in splitsing van departem enten, met als gevolg dat
het aantal m inisters toenam . Dit veroorzaakte steeds grotere problem en
voor coherente en efficiënte besluitvorm ing van de ministerraad. De oplos
sing werd gezocht in het afsplitsen van deeltaken van een m inister, welke
dan w erden beheerd door een 'onderminister'. In het parlem ent hadden en
kel de CHU en de CPN ernstige bezw aren tegen de grondw ettelijke figuur
van een staatssecretaris.
De taak van de onderminister w ordt bij ministerieel besluit vastgelegd en
omvat soms het dagelijks beleid op het departement, maar kan ook alle b e
voegdheden om vatten op een bepaald beleidsterrein, of bestaan uit de ver
vanging van de m inister ten aanzien van bepaalde ond erw erpen.153 De
speelruim te van een staatssecretaris hangt af van de betreffende m inister.154
Vóór de indiening van het w etsontw erp N adere voorzieningen in ver
band m et de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en
van staatssecretaris was Van der Grinten al benoemd tot staatssecretaris, de
overige staatssecretarissen tijdens de behandeling. Deze stond daardoor m e
de in het teken van de constitutionele verwikkelingen inzake het staatsse
cretariaat. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp kreeg het parlem ent
gedaan dat de m inister, bij wie een staatssecretaris werd benoem d, diens
taak in de Staatscourant bekend maakte.
De benoem ingen van de eerste staatssecretarissen tijdens het kabinetDrees-Van Schaik w aren niet zozeer een gevolg van de taakom vang van de
betreffende m inister maar veeleer persoonsgebonden. Een gebrekkige taak
vervulling, althans naar het oordeel van het parlem ent, het ontbreken van
sp ecifiek e d eskundigheid of noodgedw ongen v eelvu ld ige afw ezigheid
vorm den de hoofdm otieven. Opvallend is dat desondanks in stitu tion ali
sering van het staatssecretariaat bij het betreffende departem ent 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 partijpolitieke verhoudin
gen de verdeelsleutel bepaalden. Dat werd door Drees ook bevestigd m et
zijn stelling dat de verdeling van de staatssecretariaten het beste al bij de for
matie kon worden geregeld.
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HOOFDSTUK II
BUITENLANDSE ZAKEN: DE STRIJD OM MEER
PARLEMENTAIRE INVLOED, 1948-1951*
J.W.L. Brouwer

Inleiding
In de eerste fase van de kabinetsform atie in 1948 is kortstondig de m oge
lijkheid aan de orde gew eest dat een 'voorlopig' kabinet zou w orden sa
mengesteld. Dit ad hoc-kabinet zou zich bepalen tot de Indonesische kwestie
en voor het overige alleen lopende zaken afhandelen. W. Drees was een te
genstander van een dergelijke oplossing: er waren volgens hem te veel an
dere vraagstukken die óók een dringende oplossing behoefden. N aast sociaal-econom ische kw esties noem de hij de problem en in het buitenlands
beleid. In zijn dagboek schreef de aanstaande premier: 'De sam enwerking in
de Benelux, m et de vijf landen (van het Pact van Brussel, JWB), m et de zes
tien landen van het M arshallplan, de militaire kwesties, alles moet in rede
lijk overleg in een beleid op lang zicht kunnen worden beslist.'1 Hoewel on
der het kabinet-Beel enkele principiële stappen waren gezet in de richting
van de nieuw e oriëntatie van het N ederlands buitenlands beleid, zou het
kabinet-D rees-V an Schaik inderdaad voor belangrijke beslissingen kom en
te staan. Aan de opsomming van Drees zijn overigens twee gewichtige pro
blem en toe te voegen. Allereerst de toekom st van W est-Duitsland, en daar
mee w ordt niet alleen bedoeld de plaats die de voorm alige vijand zou krij
gen in de w estelijke samenwerking, maar ook de bilaterale relaties, inclusief
de om streden kwestie van de territoriale claims die Den Haag in de vooraf
gaande jaren had uitgesproken. Ten tw eede zou een oplossing gevonden
m oeten w orden voor het probleem van de geringe zeggenschap van de
volksvertegenw oordiging over het buitenlands beleid. Dit vraagstuk zou in
korte tijd uitgroeien tot het centrale thema in het parlem entaire debat over
het buitenlands beleid.
H ieronder zal w orden geschetst w elke rol het parlem ent speelde bij de
aanpak van deze problemen. Daarbij zal voorop staan de vraag in hoeverre
de volksvertegenw oordiging er in geslaagd is haar invloed op het buiten
4 Een deel van dit hoofdstuk is gebaseerd op vooronderzoek van A.M.E. Loven-Van Esser.
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lands beleid te vergroten. Naast een inventarisatie van de pogingen van de
verschillende kam erfracties om de geschreven en ongeschreven parlem en
taire spelregels ten aanzien van het buitenlands beleid te veranderen, moet
verklaard worden in hoeverre de onvrede in de Staten-Generaal over de ge
ringe zeggenschap over het beleid zou worden weggenomen.
Veelvuldig is gesignaleerd dat het parlement nauw elijks een rol heeft ge
speeld bijvoorbeeld bij de vaststelling van de politiek ten aanzien van de
Europese samenwerking en integratie.2 Gesuggereerd is wel dat de beperkte
rol het gevolg was van een gebrek aan belangstelling: het parlem ent zou het
beleid van de regering algem een ondersteunen en overigens w einig aan
dacht hebben gehad voor vitale zaken van het buitenlands beleid .3 Toch
valt er op het eerste gezicht nogal wat af te dingen op deze stelling voor de
periode-D rees-V an Schaik. W ellicht bestond er inderdaad (vrijw el v o lle
dige) overeenstem m ing over het te volgen veiligheidsbeleid, m aar over de
D uitslandpolitiek en de Europese sam enwerking en integratie hadden de
kam erleden toch niet alleen uitgesproken opvattingen, m aar verschilden
zij ook, vaak fundamenteel, van mening met de minister.
De volksvertegenw oordiging debatteerde op het terrein van Buitenlandse
Zaken ook over andere onderwerpen. De belangrijkste daarvan, zoals de er
kenning van de V olksrepubliek China en het functioneren van de V erenig
de Naties (VN), zullen hieronder aan de orde worden gesteld.
Een probleem dat niet zal worden behandeld is de samenhang tussen de
Indonesiëpolitiek en (de rest van) het buitenlands beleid. De Indonesische
kw estie zou in 1948-1949, met nam e door de internationale bem oeienis,
veel aandacht vergen van D.U. Stikker en zijn departem ent. Begin 1949
m erkte Stikker op: 'Het buitenlands politieke aspect van de Indonesische
kwestie is een centraal punt in het Nederlands buitenlands beleid, dat in 
vloed uitoefent op onderdelen van dat beleid die met Indonesië rechtstreeks
niet te maken hebben.’4 De buitenlands politieke aspecten van de Indonesi
sche kwestie zullen niet hier, maar in het hoofdstuk over Indonesië behan
deld worden. In weerw il van Stikkers woorden, lijkt de invloed van de In
donesische kw estie op de delen van het beleid, die in dit hoofdstuk centraal
staan, de politiek in W esteuropees en Atlantisch verband, niet groot ge
w eest te zijn. In de onderhavige periode zijn twee gevallen bekend w aarin
dat wèl het geval was. Eind 1948 deed de Nederlandse regering een kleine
concessie in de onderhandelingen over de Raad van Europa in voor Frank
rijk w elgevallige zin, in de hoop daarmee de steun van Parijs te w innen in
de Veiligheidsraad inzake de reacties op de tweede politionele actie. Het an
dere geval w as, begin 1949, Stikkers dreigem ent om het N oordatlantisch
verdrag niet te ondertekenen, indien de Verenigde Staten hun afw ijzende
houding tegenover het Nederlands Indonesiëbeleid niet zouden wijzigen.
In de volksvertegenw oordiging speelde het internationale aspect van de
Indonesische kwestie daarentegen wèl een rol in het oordeel over het alge
hele buitenlands beleid. Deze factor zal vanzelfsprekend aan de orde w or
den gesteld, bijvoorbeeld in de discussie rond de NAVO in 1949 en de Korea-oorlog in 1950.
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Nederland en de ivereld, 1948 5
Onder het kabinet-Beel had zich in 1947-1948 de heroriëntatie van het N e
derlands buitenlands beleid ingezet: de overgang van de vooroorlogse neu
traliteitspolitiek naar W esteuropese en Atlantische econom ische en m ilitai
re sam enwerking. Tegen de achtergrond van de dekolonisatie van Indone
sië en van de zich verscherpende tegenstellingen tussen Oost en W est, zou
deze heroriëntatie onder het kabinet-D rees-Van Schaik min of m eer w or
den voltooid.
H et nieuw e kabinet werd geconfronteerd met een aantal problem en. A l
lereerst was daar het veiligheidsbeleid. In m aart 1948 ondertekenden Enge
land, Frankrijk en de Beneluxlanden het verdrag van Brussel. Het verdrag
riep een regionaal veiligheidspact in het leven, de W esterse Unie (WU). Het
Pact van Brussel w as in Nederlandse ogen evenwel slechts een opmaat voor
een alliantie w aarin ook de Verenigde Staten deelnamen. Stappen voor de
realisering van een A tlantisch bondgenootschap w aren reeds in de zom er
van 1948 genomen. Het kabinet kon hierbij rekenen op de vrijw el unanie
me steun van de volksvertegenw oordiging.
Tw eede probleem w as de Europese samenwerking. Het overleg hierover
was, m et nam e op econom isch gebied, in 1947 in een stroom versnelling ge
raakt in het kader van het overleg over het M arshallplan. In april 1948 was
de O rganisatie voor Europese Econom ische Sam enw erking (OEES) opge
richt, waarvan zestien Europese landen lid waren en die was belast met de
coördinatie van de M arshallhulp. Sedert het begin van het M arshalloverleg
streefde de N ederlandse regering naar een snelle liberalisatie van het han
dels- en betalingsverkeer in Europa, alsmede naar de inschakeling van het
D uitse econom ische potentieel in de Europese econom ie. Het kabinet-Beel
wist zich op dit terrein grotendeels gesteund door het parlement. Lag de na
druk lange tijd op de totstandkoming van samenwerking in Europa op eco
nom isch gebied, aan het einde van de periode-Beel doem de plotseling het
perspectief van politieke samenwerking op. Het kabinet werd daardoor ver
rast. Het zag er geen heil in, in tegenstelling tot de volksvertegenwoordiging
w aar groot enthousiasm e bestond voor een Europese federatie. Als het
nieuw e kabinet ook op dit stuk het beleid van zijn voorganger zou w illen
voortzetten, kon het rekenen op een felle oppositie vanuit de Staten-G ene
raal.
Een derde, met de eerste twee problemen nauw verbonden, kwestie was
de toekom st van Duitsland, alsmede de bilaterale Nederlands-Duitse betrek
kingen. Op de Zesm ogendhedenconferentie over Duitsland in Londen w a
ren in de eerste helft van 1948 belangrijke beslissingen genom en, onder
m eer over de stichting op termijn van een nieuwe (W est-)Duitse staat. Dit
besluit was in overeenstem m ing m et de Nederlandse verlangens. M aar Ne
derland had op deze conferentie ook m oeten toegeven aan de Britse en
vooral Am erikaanse oppositie tegen zijn econom ische en territoriale desi
derata jegens de voorm alige vijand. Het kabinet-Beel zag zich gedw ongen
akkoord te gaan met een drastische inperking van de oorspronkelijk geëiste
grenscorrecties. Ook al was de beoogde gebiedsuitbreiding in Nederland zelf
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niet onom streden geweest, de instem m ing met dit minimale resultaat door
de Staten-G eneraal zou het nieuwe kabinet de nodige hoofdbrekens kosten.
Voorts w as in geallieerd overleg de vraag onbeantwoord gebleven in hoe
verre een nieuw e (W est-)Duitse staat zou worden ingeschakeld in de w es
terse defensie-in-opbouw . Reeds tijdens de onderhandelingen over het Pact
van Brussel had m inister C.G.W.H. van Boetzelaer geopperd dat een effec
tieve verdediging van W est-Europa zonder Duitse bijdrage onm ogelijk was.
V oor Frankrijk en Groot-Brittannië was dat toen volstrekt onacceptabel ge
weest. Zou dit probleem niet weer actueel worden naarmate de Koude Oor
log in hevigheid toenam?
Ten slotte was onder het kabinet-Beel in het parlement grote onvrede ge
groeid over de relatie met de regering inzake het buitenlands beleid. De
volksvertegenw oordiging voelde zich meer en meer geplaatst buiten de tot
standkoming van dat beleid. Van Boetzelaer had dit probleem als onbelang
rijk afgedaan. Ook daarom was het te verwachten dat zijn opvolger daarmee
zou w orden geconfronteerd.
Politieke doelstellingen

P artijprogram m a 's
In het algem een kan worden gesteld dat de verschillende verkiezingspro
gram m a's in 1948 - zij het summier - aandacht besteedden aan de belang
rijkste problem en in het buitenlands beleid: veiligheid, nauw e sam enw er
king in W est-Europa en de toekomst van Duitsland. De kwestie van de ge
brekkige rol van de volksvertegenw oordiging op buitenlands politiek ter
rein zou pas in 1951 een plaats vinden in de verkiezingsprogramma's.
Het 'program van actie' van de ARP pleitte allereerst voor het m eew er
ken aan de verwezenlijking van de doeleinden van de VN. Dit diende te ge
schieden 'met inachtnem ing van de uit principieel en practisch oogpunt
noodzakelijke reserves'. Ook de W esteuropese en A tlantische sam enw er
king op econom isch en politiek gebied die de antirevolutionairen voorston
den, w as aan reserves gebonden: 'Met inachtnem ing van de eigen nationale
zelfstandigheidspolitiek.' Duitsland moest - econom isch en politiek hersteld
- w orden opgenomen in W est-Europa, zij het 'onder de nodige w aarborgen
voor vrede en veiligheid'. Het AR-verkiezingsprogram deed geen uitspraak
over de kwestie van de grenscorrecties.6
Het ’urgentieprogram ' van de CHU (dat nog uit 1946 dateerde) pleitte
voor een 'actieve buitenlandse politiek overeenkom stig de w aardigheid en
de betekenis van het Rijk in Europa en de overzeese gebiedsdelen’. Uitbrei
ding van het grondgebied in oostelijke richting diende alleen ter verkrijging
van oorlogsschadevergoeding 'met dien verstande dat de in bedoelde stre
ken gevestigde Duitse bevolking buiten het Nederlandse gebied w ordt ver
plaatst'.7
De CPN verwierp in haar 'verkiezingsprogram' het streven naar W esteu
ropese en Atlantische samenwerking op econom isch en politiek gebied. Het
Pact van Brussel zou Nederland aan de zijde brengen van 'onze voorm alige
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vijanden, van Krupp en Schacht' en van 'de oorlogspolitiek van het AngloAm erikaanse im perialisme'. Ook wees de CPN het M arshallplan 'en andere
overeenkom sten die ons herstel en onze zelfstandigheid aantasten' van de
hand. V olgens de com m unisten was 'de verdediging van de nationale zelf
standigheid tegen elke vreem de voogdij of inm enging’ het beste gediend
met een actieve deelnam e van Nederland 'aan het streven van de SovjetUnie en andere vredelievende krachten, naar vestiging van duurzam e vre
de door (...) sam enwerking der volkeren op grondslag van het handvest der
VN'. Ten aanzien van W est-Duitsland bepleitte de CPN een 'spoedige dem ilitarisering en dem ocratisering’, terwijl tevens noodzakelijk was de spoe
dige afsluiting van een vredesverdrag 'met een dem ocratische eenheidsstaat
Duitsland'. O ver de annexatiekw estie repte het verkiezingsprogram niet.
Het maakte slechts gewag van de noodzaak van 'rechtvaardige herstelbeta
lin g e n '.8
De KNP pleitte in haar 'program ’ voor een 'federale politiek'. Hieronder
verstond de partij de bevordering van 'het sam engaan van alle gelijkge
richte staten op econom isch, cultureel en defensief gebied’. Evenals de ARP
en de CHU, stelde de KNP voorw aarden bij deze internationale sam enw er
king: in de eerste plaats dienden de 'nationale belangen (...) gewaarborgd en
gehandhaafd' te worden. De partij m aakte deze reserve nog eens expliciet
door in een volgend artikel toe te voegen dat 'inm enging van derden in
binnenland se aangelegenheden' diende te w orden uitgesloten, 'overeen
kom stig de N ederlandse traditie'.9 Het program ’ van de SGP m aakte geen
enkele opm erking over het buitenlands beleid. De VVD ten slotte w as ook
kort over het onderw erp. Het liberale 'urgentieprogram ' verlangde 'bevor
dering der samenwerking, zowel cultureel, econom isch als militair, van alle
dem ocratische staten ter verdediging van de christelijke beschaving'.10
Vergeleken met de overige partijen besteedden de KVP en de PvdA in
hun program m a's de m eeste aandacht aan het buitenlands beleid. Beide
partijen legden daarbij de nadruk op de noodzaak van internationale sa
m enw erking, hierbij de consequenties trekkend uit de constatering dat zelfstandigheidspolitiek niet meer mogelijk was door de gewijzigde internatio
nale om standigheden. Ondanks de toegenomen tegenstellingen tussen Oost
en W est bepleitten de KVP en de PvdA nog steeds de vorm ing van een in
ternationale rechtsorde onder auspiciën van de VN, maar in beide program 
m a's stond toch de vorm ing van regionale, W esteuropese sam enw erking
centraal. Beide partijen verlangden ten slotte de 'dem ocratisering' van de
buitenlandse dienst.
Het 'verkiezingsm anifest' van de KVP uit 1948 bepleitte 'het voeren van
een internationale politiek, die vriendschap verzekert vooral van die lan
den, van wie geen aanval te vrezen is, en die m et ons bereid zijn sam en te
w erken tot het vestigen van een nieuwe internationale rechtsorde van vrij
heid, vrede en welvaart'. Concreet betekende dit voor de KVP allereerst het
uitbouw en van de Benelux op korte termijn tot ’een U nie’ op econom isch,
cultureel en m ilitair gebied 'waarin redelijke volksinvloed tot uiting komt'.
Ten tw eede m oest gestreefd w orden naar het versterken van de W esterse
Unie 'als federale verbinding met gem eenschappelijke organen’ en het rich47
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ten van de WU 'op een democratische ordening van een internationale ge
m eenschap op de grondslagen van natuurrecht en openbaring'.11 Ten aan
zien van Duitsland claimde de KVP in haar 'urgentieprogram' (dat nog uit
1946 dateerde) als schadeloosstelling 'een beperkte strook Duits grondgebied,
w aaruit slechts die bevolkingsgroepen worden verw ijderd, die een gevaar
inhouden voor de handhaving van de openbare orde en rust, alsm ede de
assim ilatie van de aldaar w onende bevolking'. N ederland m oest tevens
m edezeggenschap krijgen 'bij de internationale inm enging in h et beheer
van het econom isch leven in D uitsland'.12
Volgens haar 'beginselprogram m a' van 1948 streefde de PvdA naar 'een
internationale gemeenschap der volken, mede tot vestiging van de w ereld
vrede'. De gem eenschappelijke noem er in regionale overeenkom sten was
het 'tot dezelfde cultuurkring behoren' van de deelnem ende landen. H et
'verkiezingsprogram ' pleitte voor 'bevordering en uitbouw' van een W esteuropese federatie. De socialisten m eenden dat daarbij 'iedere staat bereid
(zal) m oeten zijn een deel van de eigen souvereiniteit over te dragen aan
hogere organen'. Ook aan de Benelux en de uitvoering van h et Europese
H erstelprogram m a (EHP) m oest actief worden meegew erkt. Stelde de KVP
dat de nagestreefde internationale sam enwerking gebaseerd m oest zijn op
'grondslagen van natuurrecht en openbaring', voor de PvdA w as de basis
daarvan 'de consequente verw ezenlijking der sociale gerechtigheid'. Een
verw ijzing naar de toenemende Oost-W esttegenstellingen was 'de volstrek
te afw ijzing van iedere afpersingspolitiek'. Ten aanzien van D uitsland be
pleitte de PvdA slechts 'een krachtige bevordering' van de terugkeer van
door Duitsland geroofde goederen. Herstel van de geleden oorlogsschade
diende te geschieden 'binnen het kader van de econom ische w ederopbouw
van Europa'. Duitsland m oest toetreden tot de gewenste W esteuropese fede
ratie.13
Al m et al kreeg het streven naar samenwerking in W esteuropees en A t
lantisch verband steun van alle partijen behalve de CPN. KVP en PvdA gin
gen het verst in hun streven naar W esteuropese sam enwerking. Beide par
tijen pleitten expliciet voor een federale verbinding m et gem eenschappe
lijke organen.

R egeerp rog ram
Tijdens de kabinetsformatie kwam vrij snel een consensus tot stand over de
(vage) form uleringen in het regeerprogram betreffende het buitenlands be
leid. De paragrafen van het hoofdstuk 'Internationale zaken' in de verschil
lende ontw erp-teksten w aren gedurende de form atie nauw elijks aan ver
andering onderhevig.14
Het nieuw e kabinet verlangde dat de m edew erking aan de VN werd
voortgezet 'zowel aan de verbetering in de vormgeving van deze organisa
tie (...), als aan haar beleid'. Het accent lag echter op de regionale samenwer
king op econom isch, politiek en m ilitair terrein. Daarbij werd de Benelux
het eerst (en meest uitgebreid) genoemd. Het akkoord riep op tot 'krachtige
voortzetting van het ten aanzien der sam enwerking met België en Luxem48
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burg gevoerde beleid'. Het nieuw e kabinet zei te streven naar ’verdere we
derzijdse aanpassing op financieel, sociaal, econom isch, m onetair en fiscaal
gebied’. Even verderop in het akkoord werd die bereidheid tot aanpassing
echter w eer geclausuleerd: 'W aakzaamheid dat door een en ander de nood
zakelijk geachte sociaal-econom ische ordening, m aar in het bijzonder de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet in gevaar w ordt gebracht.' Ten
slotte verm eldde het regeerakkoord over de Benelux: 'Het tot gelding bren
gen van de volksinvloed in de D rie-landen-unie.’ Een interessant slotak
koord, omdat Stikker er in de praktijk weinig enthousiasme voor zou tonen
en slechts onder zware parlementaire druk bereid was mee te w erken aan de
totstandkom ing van een parlem entair Beneluxorgaan.
Over de W esteuropese samenwerking waren twee korte paragrafen opge
nom en. Eerst onder het kopje 'econom isch': 'Voortzetting van het streven
naar nauw ere aaneensluiting m et nam e op econom isch gebied, van W estE u ro p a .'15 Onder het hoofdje 'politiek' was voorts verm eld: 'Bevordering
en uitbouw van een W esteuropese Federatie, waarbij ook Duitsland betrok
ken dient te w orden, alsmede sam enw erking tussen de daarvoor in aan
m erking kom ende Staten.' W at precies onder zo'n 'Federatie' w erd ver
staan, was niet duidelijk. In de onderhavige periode w as de term inologie
met betrekking tot de Europese sam enw erking en integratie nog rijkelijk
vaag.
De paragraaf over Duitsland, die in de regeringsperiode politiek het m eest
om streden zou zijn, pleitte allereerst voor 'handhaving - zolang m et het
oog op de internationale verhoudingen verantw oord - van de gestelde on
voorw aardelijke en voorw aardelijke eisen, nopens grenscorrectie'. Ook de
econom ische verlangens ten aanzien van D uitsland m oesten gehandhaafd
blijven. V erder zou het nieuw e kabinet m eew erken aan 'de culturele en
m orele verheffing van het Duitse volk'. Ten slotte diende tegenover de be
zettende mogendheden aandrang te worden uitgeoefend 'teneinde een reële
inschakeling van Nederland bij de behandeling der problemen, de staatkun
dige en econom ische reconstructie van Duitsland rakende, te verw ezenlij
k en ’.16 Al m et al zou het kabinet-Drees-Van Schaik voortbouwen aan het
beleid dat onder zijn voorganger in gang was gezet.

R eg erin g sv erklarin g
In de regeringsverklaring ging Drees op 12 augustus 1948 slechts kort in op
het buitenlands beleid. Hij legde daarbij sterk de nadruk op de econom ische
aspecten van dat beleid. De nieuw e prem ier zei vooral groot gew icht te
hechten aan het verw ezenlijken van de Benelux. Hij was verheugd dat in
juni 1948 op de conferentie in h et C hateau d'A rdenne m et België en
Luxem burg overeenstem m ing was bereikt over het tempo en de wijze van
verw ezenlijking van de unie. Naast de Benelux w as nauw ere sam enw er
king in W est-Europa en meer in het algem een van de zestien landen van
het M arshallplan dringend geboden. Drees eindigde de passage over de bui
tenlandse betrekkingen m et de mededeling dat Nederland m oest m eew er
ken aan 'een nauw ere aaneensluiting van de naburige volkeren’ en bijdra49
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gen tot de groei van een internationale rechtsorde 'op een m anier, de hoge
tradities van ons land w aardig1.17 Al met al besteedde Drees bijzonder w ei
nig aandacht aan de inhoud van het buitenlands beleid. Vooral opvallend
w as het ontbreken van een verw ijzing naar het streven naar een 'W est
europese Federatie' of naar het beleid ten aanzien van Duitsland, w aaraan
in het regeerprogram toch de nodige aandacht was besteed.
Het was dan ook niet verw onderlijk, dat er tijdens de beraadslagingen
over de regeringsverklaring com m entaar geuit werd over de geringe aan
dacht voor het buitenlands beleid. C.P.M . Romme (KVP) noem de de toe
spraak op dit punt 'm agertjes', maar wilde hiermee 'de nog zeer jeugdige
minister' nog niet te lastig vallen. Ook M. van der Goes van Naters (PvdA)
vond dat er maar weinig was gezegd, maar hij meende dat dat w einige wel
'constructief' was geweest. P.J. Oud (VVD) constateerde dat het op Buiten
landse Zaken in de allereerste plaats zou gaan om het Indonesiëbeleid. Al
leen de CPN veroordeelde het buitenlands beleid van het nieuw e kabinet.
Dat beleid zou teveel gedicteerd zijn door de VS. G. W agenaar waarschuwde
voor 'een verder afbreken van onze nationale zelfstandigheid'.18
M inister Stikker

Levensloop tot 1948
Dirk Uipko Stikker werd op 5 februari 1897 geboren in W inschoten, w aar
zijn vader een effectenfirm a had. Na zijn gym nasium -exam en studeerde
Stikker rechten in Groningen. In 1922 trad hij in dienst bij de Tw entsche
Bank. Daarmee begon een snelle carrière in het bedrijfsleven die hij in 1948
(definitief) zou verruilen voor een even voorspoedige loopbaan in de natio
nale en internationale politiek. V anaf 1926 bekleedde hij in verschillende
plaatsen directiefuncties bij de Twentsche Bank. In 1935 trad hij toe tot de di
rectie van H einekens Bierbrouw erij in Amsterdam . Daar w erkte hij onder
m eer aan de uitbreiding van de buitenlandse vestigingen van het bedrijf.
Vanaf 1938 was hij tevens verantw oordelijk voor het sociaal beleid van de
brouwerij. Tijdens de Duitse bezetting raakte Stikker betrokken bij het on
dergrondse overleg tussen w erkgevers en w erknemers over de naoorlogse
arbeidsverhoudingen. Op zijn initiatief kwam het in mei 1945 tot de op
richting van de Stichting van de Arbeid, w aarvan hij de eerste voorzitter
werd. In deze hoedanigheid viel hem eind 1945 een van de vier opengeval
len zetels in de Eerste Kamer toe.19
Stikker schrijft in zijn memoires dat hij geen 'partijdier' was en geen 'ho
mo politicus': 'Het politieke debat dat zovelen in de Kamer passioneerde of
een verkiezingscam pagne, waarin felle aanvallen op tegenstanders m oesten
w orden gedaan, hebben mij nooit aangetrokken. Ook de partijbijeenkom 
sten en de Kam ervergaderingen vond ik dikwijls frustrerend.’20 Toch raak
te Stikker na de oorlog nauw betrokken bij de partijpolitiek. In 1946 was hij
een van de oprichters van de Partij van de Vrijheid en werd hij voorzitter
van die partij. In januari 1948 ging de PvdV op in de VVD, na de breuk van
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Oud met de PvdA. Oud werd lijsttrekker van de nieuwe liberale partij, Stik
ker werd voorzitter.
Als lid van de Eerste Kamer sprak Stikker over de m eest uiteenlopende
onderw erpen. Naast de begrotingen van Buitenlandse Zaken en de Indone
sische kw estie behandelde hij bijvoorbeeld ook de N oodw et ouderdom s
voorziening en de begroting van Econom ische Zaken. Stikker was lid van
de Com m issie van Negen. Deze com m issie bestond uit negen kam erleden
en had de taak, samen m et de verantw oordelijke m inisters, de grondw ets
w ijziging en het ontw erp-U nieverdrag tussen N ederland en de beoogde
V erenigde Staten van Indonesië (VSI) voor te bereiden. Nog vóór de ver
kiezingen reisde Stikker naar Indonesië om zich ter plekke te oriënteren.21
Stikker heeft zijn leven lang last gehad van een slechte gezondheid. In
1947 hadden hartklachten bijna zijn vroegtijdig afscheid van de politiek tot
gevolg. Ook tijdens zijn ministerschap kampte hij m et zijn gezondheid. In
zijn m em oires m erkt hij op dat hij eind 1950 'ziek en doodmoe' was. Het
lijkt er overigens op dat hij niet vaker dan andere m inisters verstek m oest
laten gaan in de m inisterraad of op het departem ent; veeleer vallen de
enorm e w erkkracht van de m inister op en met nam e de veelvuldige bu i
tenlandse reizen die hij voor zijn werk m oest maken.22 Tel daarnaast de ge
spannen verhoudingen met zijn politieke achterban, en men begrijpt dat
Stikker in zijn m em oires concludeerde dat 'het niet gem akkelijk (was) al
deze politieke en persoonlijke beproevingen te dragen’.23
Stikker gold als pragm aticus, behendig onderhandelaar en als iemand
m et een grote persoonlijke ijdelheid. 'Als pragm aticus, met een snel aan
passingsverm ogen w as hij wars van theoretische concepties, onaantastbare
uitgangspunten en onbespreekbare dogma's (...). Als politicus m oest hij van
tijd tot tijd zijn toevlucht nemen tot tactische m anoeuvres. Doch hij ver
loor daarbij nim m er zijn u iteindelijke d oelstellingen uit het oog', aldus
L.G.M . laq u et.24 H.N. Boon is van mening dat Stikkers talent vooral lag in
zijn overredingskracht binnenskam ers en zijn helder inzicht in de m oge
lijkheden van het ogenblik.25 M.F. W esters vestigt in de beschrijving van
de persoon Stikker ook de aandacht op 's mans ijdelheid en 'lichte neiging
tot zelfoversch attin g'.26 H.J.L. Vonhoff onthult dat Oud na lezing van de
mem oires van Stikker opmerkte dat de auteur ze beter 'Ik, Dirk Stikker' had
kunnen noem en (m et een verw ijzing naar het destijds spraakm akende
boek van Jan Crem er).27

In het kabinet
Stikker w as de enige VVD-m inister. Zijn benoem ing had nogal wat voeten
in de aarde gehad om dat hij aanvankelijk persona non grata was bij de
PvdA vanw ege zijn houding in de Indonesische kwestie. Pas na lang onder
handelen met form ateur J.R.H . van Schaik verklaarden de socialisten, die
Drees m inister-president zagen w orden, zich bereid Stikker als m inister te
aanvaarden. Oud en Stikker eisten een zw are portefeuille op, vooral om
reële invloed op het Indonesiëbeleid te krijgen. Om deze reden wezen zij de
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aanvankelijk aangeboden portefeuille van Verkeer en W aterstaat van de
hand en kozen zij voor Buitenlandse Zaken.28
In korte tijd zou Stikker uitgroeien tot een sleutelfiguur in het kabinet.
Dat had verschillende oorzaken. Allereerst het feit dat hij in het kabinet de
enige vertegenw oordiger was van de VVD, een partij waarvan de positie in
verband m et de aanstaande grondwetsherziening van groot belang was. Ten
tw eede speelde de minister van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol in
de Indonesische kwestie: de relaties met het buitenland speelden een steeds
zw aardere rol in de besluitvorm ing. Geleidelijk verschoof het zw aartepunt
van O verzeese G ebiedsdelen naar Buitenlandse Zaken. Ten derde w erden
ook andere onderdelen van de buitenlandse betrekkingen - het veiligheids
beleid en de Europese sam enw erking - politiek als zeer gew ichtig b e 
schouwd. In 1950 kreeg Stikker een hoge functie in de OEES: eerst in januari
als 'politiek bem iddelaar', vanaf begin april als voorzitter. Dit zal zijn presti
ge stellig hebben doen groeien, al kan men zich afvragen hoe belangrijk
deze functie in werkelijkheid is geweest. Nader onderzoek naar Stikkers ac
tiviteiten is noodzakelijk. In elk geval was het gezag van de functie van 'be
m iddelaar' nauw elijks omschreven. De individuele staten bleven de dienst
uitm aken en belangrijke zaken bleven geregeld worden door W ashington,
Parijs, Londen en, in m indere mate, Bonn.29
In het kabinet kon Stikker rekenen op de steun van Drees. Beide politici
kenden elkaar uit de oorlogstijd tijdens het overleg tussen w erkgevers en
werknem ers. Stikker was een van de w einige ministers m et w ie Drees per
soonlijk om ging.30 Ze overlegden regelmatig m et elkaar. Drees w aardeerde
Stikkers pragm atism e ten aanzien van de Indonesische kwestie; bij zijn aan
treden zat Stikker op de KVP-lijn, maar zou daar spoedig afstand van n e
men. V oorts deelden zij de scepsis jegens de m ogelijkheden van supra
nationale Europese integratie. De prem ier steunde Stikker ten slotte in
diens streven naar hechte Atlantische samenwerking op het gebied van de
defensie. Ook de praktische sam enwerking tussen prem ier en m inister van
Buitenlandse Zaken verliep uitstekend. Tijdens Stikkers veelvuldige ver
blijven buitenslands trad Drees op als minister ad interim, bijvoorbeeld tij
dens de regeringsverklaring inzake Korea in 1950. Tegenover de Kamer was
Stikker indertijd, maar ook naderhand, vol lof over de wijze waarop Drees
voor hem w aarnam .31
Ook tussen Buitenlandse Zaken enerzijds en Financiën en Econom ische
Zaken anderzijds bestonden geen grote m eningsverschillen over het te voe
ren beleid .32 Vooral de opvattingen van Stikker en P. Lieftinck over zo ver
schillende onderw erpen als het Nederlands beleid in Europa en de rol van
het parlem ent in buitenlandse aangelegenheden, lagen dicht bij elkaar.
J.R.M . van den Brink toonde zich in de ministerraad bij tijd en wijle een en
thousiaster voorstander van de Europese integratie, m aar kon zich deson
danks klaarblijkelijk goed vinden in het onbevlogen kabinetsbeleid op dit
stuk.33
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Op het departement
Stikkers optreden als m inister van Buitenlandse Zaken was een novum .
Hij was de eerste tw intigste-eeuw se m inister van Buitenlandse Zaken met
een d uid elijke partijpolitieke signatuur. Zijn voorgangers w aren veelal
neutrale carrièrediplom aten; het was ongebruikelijk dat een buitenstaander
de leiding kreeg over het departem ent in plaats van iemand uit de eigen
kring. Stikker had bovendien geen ervaring op het gebied van de bu iten
landse politiek. Jaquet beschrijft hoe de nieuwe m inister op het Plein aan
vankelijk als een vreemde eend in de bijt werd beschouwd en als zodanig
met enige achterdocht werd gadegeslagen.34
Stikker w ist zich echter niet alleen snel in te w erken, hij w ist zich ook
snel geaccepteerd op zijn departement. Verschillende factoren droegen daar
toe bij. Allereerst het feit dat hij al snel een sterke positie in het kabinet
kreeg. De groeiende invloed op het Indonesiëbeleid vergrootte het prestige
van het departem ent evenals Stikkers benoem ing in de hoge OEES-functie.
Ten tweede w erkte de nieuwe minister met succes aan de verbetering van
het slechte imago van het departement. Juist het feit dat Stikker géén carrièrediplom aat w as, maar afkomstig was uit het bedrijfsleven, vergrootte zijn
overtu igingsk racht.35 Een derde factor is geweest dat Stikker zich ontpopte
tot een krachtig w oordvoerder van de grote lijnen van het beleid zoals dat
in de jaren 1947-1948 was ontwikkeld. De nieuwe m inister deelde de scepsis
op Buitenlandse Zaken jegens het Europese 'federalisme', gaf prioriteit aan
de intergouvernem entele (vooral econom ische) sam enw erking en toonde
zich een overtuigd voorstander van de Atlantische samenwerking.

In het parlement
Gedurende zijn gehele ministerschap heeft Stikker een groot gezag gehad in
het parlem ent. D it nam echter niet weg dat de fracties soms bijzonder fel
van leer trokken tegen de m inister. Allereerst tijdens de behandeling van
de om streden grenscorrecties in 1949. Ook in de debatten over het Europabeleid kreeg Stikker forse kritiek. Het heetst ging het toe in de discussies
over de verhouding tussen regering en parlem ent inzake het buitenlands
beleid. En ten slotte was daar in 1950 de vete tussen de minister en de VVDfractie over N ieuw-Guinea, die Stikker er in januari 1951 toe zou brengen
zijn ontslag in te dienen. Maar uit de kamerstukken blijkt dat de grote w aar
dering voor 's m inisters w erk toch de boventoon voerde. Van alle zijden
(de com m unistische uitgezonderd) werd Stikker geprezen om zijn w erk
kracht en toewijding. Alle fracties w aren er van overtuigd dat onder zijn
leiding Nederland een nieuw e plaats in de wereld had veroverd. Het per
soonlijke gezag van de minister in Europa en in de Atlantische wereld werd
bijzonder op prijs gesteld. Vooral de benoem ing in de hoge O EES-functie
stem de de verschillende w oordvoerders tot grote voldoening, al moet men
zich achteraf dus afvragen hoe belangrijk deze functie in w erkelijkheid ge
w eest is. Belangrijk in de w aardering van Stikker w as ook dat hij de stijl
van het beleid had veranderd. Dit laatste kwam volgens de kamerleden tot
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uitdrukking in Stikkers voortdurende internationale activiteiten, in de pre
sentatie van het beleid die (ondanks de klachten die er nog bestonden) veel
openhartiger was dan onder zijn voorganger en, vooral, in de reorganisatie
van het archaïsch geachte departem ent van Buitenlandse Zaken. Zijn eerste
optreden in de Kamer oogstte meteen veel lof. 'Eindelijk weer eens een rede
van werkelijk postuur over het buitenlands beleid', aldus Van der Goes, die
beslist niet gezien kon worden als een kritiekloos bew onderaar van de m i
nister.36 Veel kam erleden vonden het belangrijk dat Stikker niet afkom stig
was uit de 'carrière'. Zij m eenden dat 's m inisters rijke ervaring in het za
kenleven een voordeel was dat 'het hem gem akkelijk (zou) m aken (...) de
gehele m achinerie van het departem ent en de Buitenlandse Dienst te her
zien en zó op te bouwen, dat een maximum aan efficiency wordt bereikt'.37
Algem een werd zijn aanblijven als m inister in 1951 toegejuicht. O veri
gens kan men zich afvragen of de loftuitingen van de zijde van de VVD
niet hoofdzakelijk 'ritueel' waren, omdat de relatie tussen Stikker en zijn
partij op dat mom ent ernstig verstoord was. M aar voor het overige was de
w aardering stellig oprecht. 'Het mag op hoge prijs worden gesteld, dat Ne
derland over zulk een bew indsm an beschikt', aldus enige senatoren in mei
1951 38

In tern ation aal
Dank zij de bloei van het internationaal overleg in 1948-1951 kwam Stikker
veelvuldig in contact kwam met zijn Europese en Am erikaanse collega's.
Dat overleg, over samenwerking en integratie in Europa en over de defen
sie in de NAVO, was van zeer groot belang voor Nederland en Stikker heeft
hierin stellig een actieve rol gespeeld. Tegelijkertijd neigde de m inister er
naar zijn rol te overschatten. Diens biograaf, W esters, verm eldt dat Stikker
in jan uari 1951, in een vergadering m et partijgenoten, hoog opgaf over
'mijn invloed in de wereld': 'De Heer Lange uit Noorwegen heeft ook enige
macht, maar in de eerste plaats ben ik toch zelf de man, naar wie ieder luis
tert.'39 Op het m om ent dat hij deze uitspraak deed, zal Stikker inderdaad
het gevoel hebben gehad in het centrum van de internationale, en dan
vooral Am erikaanse, belangstelling te staan: Nederland stond onder zw are
druk vanuit de NAVO om zijn defensie-inspanning te vergroten en de
Am erikanen hadden hun hoop daarbij vooral gevestigd op de hun w elge
zinde m inister van Buitenlandse Zaken. Ook in het internationale debat
over de W estduitse herbew apening speelde Stikker op dat mom ent een be
langrijke rol en ook hier werd hij, als grote voorstander, door W ashington
gezien als een belangrijke bondgenoot.
Het is ongetw ijfeld te danken aan zijn pro-Atlantische houding dat Stik
ker in de loop der jaren nauwe betrekkingen zou aanknopen met zijn Ame
rikaanse collega, de dem ocraat D. Acheson. Deze wijdt in zijn m em oires
niet voor niets hartelijke w oorden aan 'my close friend D irk Stikker'.40
Hoewel van E. Bevin, zijn Britse Labour-collega, geen oordeel over hem be
kend is, zal de Nederlandse minister m et zijn Atlantische opstelling ook in
Londen veel sym pathie hebben verworven. In januari 1950 kreeg hij Britse
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steun voor zijn kandidatuur in de OEES vooral omdat de Engelse regering
bezw aar had tegen de in haar ogen te Europees gezinde Belgische minister
P.H. Spaak. Een Foreign Office-notitie uit februari 1950 noem de hem 'a reasonable m inister'.41
foto ANP
Dirk U. Stikker, voorzitter van de raad van de Organisatie voor Europese Economische
Samenwerking, in actie in de 'co-operatie caravan', Parijs 3 juni 1950
links van Stikker: de Amerikaanse ambassadeur bij de OEES Averell Harriman;
rechts: Milton Katz, algemeen adviseur van de Economic Cooperation Administration

Naast de Angelsaksische loftuitingen valt de stilte van continentaal-Europese zijde op. De openlijke scepsis waarm ee Stikker de ideeën over Europese
integratie tegemoet trad, zal daar debet aan zijn. Zo wordt Stikker opvallend
genoeg slechts terloops genoemd in de herinneringen van de Duitse bonds
kanselier, de christendem ocraat K. A denauer, en de B elgische socialist
Spaak. In de mem oires van de toenmalige secretaris-generaal van de OEES,
R. M arjolin, komt Stikkers naam geheel niet voor.42 Over Stikkers betrek
kingen m et hen is w einig bekend. Alleen over zijn verstandhouding met
de christendem ocraat P. van Zeeland, die in augustus 1949 Spaak opvolgde,
w eten we dat die niet bijzonder hartelijk was. Stikker zelf stak deze anim o
siteit niet onder stoelen of banken. In de kamercom missie voor buitenland
se zaken noem de hij zijn Belgische collega 'glibberig'.43 Deze incomipatibilité d'liumeur w ordt wel als een van de oorzaken genoemd voor de verslech
terende samenwerking in de Benelux in de jaren 1949-1950 44
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De taak van de m inister
G enoot Stikker enerzijds groot vertrouw en in de Kam er en oogstte zijn in 
ternationaal optreden veel lof, anderzijds vormde de 'omvangrijke en vaak
succesvolle arbeid' van de m inister ook een belangrijke bron van kritiek.
Algem een vreesde m en dat de veelheid van Stikkers drukke w erkzaam 
heden ten koste ging van zow el de eenheid van het beleid, als van het ge
wenste regelm atige contact tussen minister en parlement. Gedurende de ge
hele kabinetsperiode drongen de verschillende fracties erop aan dat Stikker
naast zich een staatssecretaris of een minister zonder portefeuille zou accep
teren om zijn taak te verlichten.45 Stikker w ees dit voorstel echter steeds
van de hand.
Desgevraagd antwoordde Stikker in februari 1949 niet te willen overgaan
tot de aanstelling van een staatssecretaris. Hij vond dat het einde van de In
donesische kwestie m oest worden afgewacht. Dan pas zou het m ogelijk zijn
'in iets norm aler om standigheden' de om vang van de w erkzaam heden te
b eo o rd e len .46 Aanvankelijk was de Kamer bereid zijn argum enten te aan
vaarden, maar toen in de loop van 1949 het contact tussen m inister en Ka
m erco m m issie) niet regelm atiger werd, nam de kritiek snel toe. Van ver
schillende zijden achtte men daarom de aanstelling van een staatssecretaris
of m inister zonder portefeuille 'm eer dan ooit geboden'. Stikker voerde
hierop als bezw aar aan dat een taakverdeling - naar onderwerp of geogra
fisch - 'nauw elijks denkbaar’ was. Ook een tweede bew indsm an zou zich
m et 'het gehele beleid' moeten bezighouden. Dit zou leiden tot 'nog m eer
overleg' en dus tot tijdverlies. Overigens verklaarde de m inister zich ervan
bew ust te zijn dat 'het vrijw el onm ogelijk is mijn taak zodanig te vervul
len, dat ook aan de gerechtvaardigde w ensen van het parlem ent volledig
w ordt voldaan' 47 De Kamer was maar matig tevreden m et dit antw oord.
Vooral het feit dat Stikker kort vóór de begrotingsbehandeling op het laatste
m om ent een vergadering van de kam ercom m issie had afgezegd, had veel
kwaad bloed gezet. De aanstelling van een tweede man op Buitenlandse Za
ken was dringend geboden. J.J.R. Schmal (CHU) wees erop dat een moeilijke
arbeidsdeling op andere departementen nooit als bezw aar was aangevoerd.
Hij m eende daarom dat deze kwestie ook op Buitenlandse Zaken op te los
sen m oest zijn. Hierop zegde Stikker toe een staatssecretaris te benoem en
zodra de reorganisatie van het departement haar beslag had gekregen.
Inderdaad werd begin 1950, kort vóór de begrotingsbehandeling in de Eer
ste Kam er, een staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken aangesteld, N.S.
Blom, die zich vooral m et Indonesische aangelegenheden zou bezighouden.
Kort tevoren had Stikker echter de benoem ing geaccepteerd als politiek be
m iddelaar van de OEES. De senatoren vonden dan ook dat er geen sprake
was van een verlichting van Stikkers w erkzaamheden; daarvoor was Bloms
taak te beperkt. De meerderheid pleitte daarom voor een tweede staatssecre
taris die Stikker tijdens zijn afwezigheid zou vervangen. Stikker antw oord
de dat de aanstelling van Blom een grote feitelijke ontlasting van zijn w erk
zaam heden betekende en hij benadrukte dat de m ogelijkheid bestond de
staatssecretaris 'naar gelang de behoeften van het departem ent met andere
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opdrachten te belasten'.48 Bij de openbare behandeling toonde een overgro
te m eerderheid zich voorstander van de aanstelling van een tweede m inis
ter die de leiding van het departem ent m oest overnemen. Stikker zelf zou
dan als m inister zonder portefeuille zijn Europese w erkzaam heden kunnen
verrichten. Niet alleen zouden dan de leiding over het departem ent en het
contact met de Kam er beter gew aarborgd zijn, ook zou dan voorkom en
kunnen w orden dat Stikker door zijn verschillende functies onvoldoende
voor het N ederlands belang zou kunnen opkomen. Vooral CHU en ARP
waren bang dat Stikker als bem iddelaar onvoldoende afstand zou bew aren
ten opzicht van de andere Europese mogendheden. De VVD had een eigen
probleem: W.C. W endelaar vreesde dat de veelvuldige afwezigheid van de
m inister ten koste zou gaan van de liberale invloed in het kabinet. Hij ver
langde van Stikker de kwestie te bezien 'in het licht der VVD-beginselen'.49
De m inister hield echter voet bij stuk: het werk op zijn departem ent was
niet achter. Hij deelde zijn tijd zo in dat hij eens in de veertien dagen b e
schikbaar zou zijn voor overleg met de kamercom missie en de functie in de
OEES betekende geen verzwaring, eerder een tijdsbesparing. O ver de ver
m eende belangentegenstelling tussen zijn functies zei Stikker dat deze al
leen in theorie bestond: grotere eenheid was evenzeer een N ederlands als
een Europees belang. Een functionele splitsing in het beleid achtte hij nog
steeds 'niet denkbaar', terwijl hij meende dat een m inister zonder porte
feuille internationaal aan gezag zou inboeten. Daarnaast waren de 'persoon
lijke en politieke' aspecten van een dergelijke benoem ing onoverkom elijk.
Beide bew indslieden m oesten 'volkom en gelijk denken en elkaar aanvul
len', anders zou de benoem ing leiden tot eindeloos gekibbel. W ellicht kon
de aanstelling van een tweede staatssecretaris worden overwogen, maar hij
vond de tijd dat hij voor de OEES had gewerkt nog te kort om hierover tot
een definitieve beslissing te komen.50
Dat de afwijzende houding van Stikker op het Binnenhof weinig gew aar
deerd werd, bleek eind 1950 bij de schriftelijke begrotingsbehandeling in de
Tw eede Kamer. Unaniem eisten de fracties anderm aal dat er spoedig een
tw eede bew indsm an op Buitenlandse Zaken zou kom en.51 Van het goede
voornem en eens in de veertien dagen contact te hebben m et de kam erleden
w as niets gekomen. Tussen de fracties bestond enig verschil van m ening
over de status van de tweede bewindsm an. PvdA, CHU en VVD meenden
dat dat een staatssecretaris moest zijn en geen minister zonder portefeuille
om dat anders de eenheid van het beleid in gevaar zou komen. De KVP
w enste de aanstelling van een m inister zonder portefeuille. Deze zou 'als
volw aardige politieke figuur' verantw oordelijk moeten zijn voor het beleid
ten aanzien van de Europese integratie. Stikker ontkende dat het overleg
met de Kamer geleden had onder zijn dubbelfunctie. Het veelvuldig inter
nationaal contact stelde hem bovendien in staat de vaste com m issie 'volle
diger en inzichtelijker' in te lichten over de internationale politiek dan
w anneer hij altijd in Nederland zou zijn. Ten slotte wees hij erop dat zijn
vervanging bij verblijf in het buitenland door de m inister-president in de
praktijk bevredigend w erkte.52
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De openbare behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken, in
januari 1951, werd overschaduw d door de internationale gebeurtenissen
naar aanleiding van de Korea-oorlog. Dat desondanks veel aandacht besteed
werd aan het functioneren van de minister, duidt op de grote urgentie van
dat probleem. Stikkers opmerking dat het overleg met de kam ercom m issie
bevredigend w as, werd unaniem bestreden. 'N ogm aals, wij hebben grote
w aardering voor het werk van de M inister, maar de toestand (...) roept in
toenemende mate onze weerstand op', aldus J. de Kadt (PvdA). P.J.S. Serrarens (KVP) m erkte op dat het buitenlands beleid zo veel omvattend was 'dat
het niet door één man te volvoeren is'. Stikker bleef echter onverm urw 
baar. Hij herhaalde zijn eerder gebruikte argumenten tegen de aanstelling
van een minister of een tweede staatssecretaris. Verder pleitte hij ervoor dat
zijn vervanging door Drees zou w orden gecontinueerd. Het grote belang
van som m ige buitenlandse politieke vraagstukken vereiste een regelmatige
sam enw erking met de m inister-president. Bovendien bevorderde het de
snelle en doeltreffende afdoening van zaken wanneer de waarneming bij af
w ezigheid niet aan een staatssecretaris werd overgelaten maar aan 'de hoog
ste gezagsdrager in de M inisterraad'. Dat was van 'zeer grote betekenis', al
dus Stikker.53
De volksvertegenw oordiging is er niet in geslaagd Stikker een tweede be
windsman voor het 'algemene' beleid op te dringen. Ook de pogingen hier
toe tijdens de kabinetsform atie van 1951 zouden m islukken.54 Bij de begro
tingsbehandeling in de Eerste Kamer in juli 1951 zouden de verschillende
w oordvoerders nog wel op de kwestie terugkomen, maar zij leken zich bij
de situatie neer te leggen. G. Kolff (CHU) en W endelaar m erkten expliciet
op dat het niet aan de Kamer was de minister iemand op te dringen 'waar
aan hij zelf betoogt geen behoefte te hebben’.55 Toch liet de volksvertegen
w oordiging hier een kans lopen haar invloed te vergroten, althans regelm a
tiger overleg m ogelijk te maken.
Vaste kam ercom m issies en w oordvoerders
Als gevolg van de Eerste W ereldoorlog en de toetreding van Nederland tot
de Volkenbond groeide de belangstelling van de Staten-G eneraal voor het
buitenlands beleid. De behoefte aan meer inform atie en regelm atiger over
leg met de m inister leidde in 1919 tot de instelling van een vaste kam er
com m issie voor buitenlandse zaken. De com m issie kreeg een drieledige
taak: het bevorderen van een geregelde gedachtenwisseling, het vragen van
inlichtingen en ten slotte het plegen van overleg over zaken w aarover de
regering de commissie wilde horen. Onder meer door gebrek aan m ededeel
zaam heid, m aar vooral door te w einig initiatief van de kant van de com 
m issie, had de innovatie echter lange tijd geen betekenis. Spottend sprak
men w el van de 'commissie buiten 's lands zaken'.56
In de eerste jaren na de Tweede W ereldoorlog kwam de kam ercom m issie
niet goed tot ontwikkeling. Het kabinet ging niet in op de suggestie vanuit
de Kam er de com m issie meer te betrekken bij het vooroverleg over in 
tern atio n ale o v ereen k o m sten .57 Terecht zou Stikker in 1950 constateren:
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'Hoewel dit contact ongetwijfeld in het huidige stadium reeds meer inhoud
heeft dan ooit het geval was in de periode tussen beide w ereldoorlogen, is
de sam enw erking op dit punt nog niet bevredigend.'58 De roep om vergro
ting van de invloed van het parlement zou in 1949-1951 vooral worden ver
taald in het streven naar een versterking van de positie van de kam ercom 
m issie, met nam e door regelm atig en intensief overleg m et de m inister
over de belangrijkste beleidsbeslissingen.
Eind 1950 zou ook de Eerste Kamer een vaste com m issie voor buiten
landse zaken krijgen. Haar betekenis was echter geringer dan die van de
Tw eede-Kam ercom m issie. Zij diende, zoals alle com m issies van de senaat,
alleen voor het verkrijgen van inlichtingen van de regering en had niet tot
taak, zoals de Tw eede-Kam ercom m issie, met de regering overleg te p le
gen.59
V oorzitter van de Tw eede-Kam ercom m issie was am btshalve de kam er
voorzitter, L.G. Kortenhorst (KVP). Verder telde de com m issie zes leden:
H.W. Tilanus (CHU), Van der Goes van Naters en G.J.N.M. Ruygers (PvdA),
Serrarens (KVP), Oud (VVD) en J.A.H.J.S. Bruins Slot (ARP). Ook onder de
'p laatsvervangende leden' van de com m issie bevonden zich enkele b e
langrijke w oordvoerders: M.A.M. Klompé (KVP), H.A. Korthals (VVD), P.S.
G erbrandy (ARP), Schmal (CHU), W. Schermerhorn (PvdA) en J.J. Vorrink
(PvdA).
De vaste com m issie voor de buitenlandse politiek van de Eerste Kam er
bestond uit zes leden. De voorzitter der Kam er die am btshalve voorzitter
van de com m issie w as, was de PvdA ’er R. Kranenburg. Voorts w aren lid
L.J.C. Beaufort (KVP), G.J. van Heuven Goedhart (PvdA), A. Anema (ARP),
W endelaar (VVD) en Kolff (CHU).
Veel leden in de com m issie voor buitenlandse zaken hadden een lange
parlem entaire ervaring. Een aantal van hen nam bovend ien v ooraan 
staande posities in hun partij in. Hun achtergrond w as zeer verschillend:
som m igen hadden functies vervuld in het openbaar bestuur, anderen w a
ren w erkzaam gew eest in de journalistiek of het onderw ijs. A fgezien van
m annen als Serrarens of Beaufort, konden zij eigenlijk niet bogen op veel
internationale ervaring.60 Daar stond tegenover dat, naast de com m unisten,
de katholieken en de socialisten zich lid voelden van een internationale, ze
ker van een Europese, fam ilie en uit dien hoofde contacten over de grens
hadden, bijvoorbeeld in de Socialistische Internationale. Dit gold veel m in
der voor de V VD ’ers, terwijl bij ARP en CHU eerder van het tegendeel spra
ke was. Bruins Slot was wat dat betrof een uitzondering. Ook via de Inter
parlem entaire Unie onderhielden de kamerleden contacten met collega's in
andere landen. Ten slotte waren alle partijen (uitgezonderd de CPN) verte
genw oordigd in de internationale politieke groeperingen gericht op Euro
pese integratie, die zich in 1948 zouden verenigen in de actieve Europese
Bew eging. Van de zijde van het departem ent werd nogal eens kritiek gele
verd op de geringe kennis van zaken van de kam erspecialisten. Zo stelde
Boon, secretaris-generaal op het Plein, dit probleem aan de orde in een ge
sprek met Klompé in juni 1950. De reactie van de KVP-w oordvoerster was
opm erkelijk. Zij antw oordde 'dat behalve zijzelf eigenlijk alleen de Heer
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Bruins Slot kennis van zaken en belangstelling had voor de problem en die
in de com m issie w erden behandeld'.61
Sedert m aart 1948 w erden CPN-leden om 'veiligheidsredenen' geweerd
uit de com m issie.62 Tot die tijd was S. de Groot commissielid geweest. In de
periode 1948-1951 w aren de belangrijkste com m unistische w oordvoerders
in de Tw eede Kam er H. Gortzak en J. Hoogcarspel. Aan de overzijde van
het Binnenhof voerde J. van Santen het woord namens de CPN.

Een buitenlands-politieke elite?
In de naoorlogse jaren kon de buitenlandse politiek in Nederland niet b e
schikken over een groot m aatschappelijk draagvlak. De internationale ver
houdingen w aren w elisw aar regelm atig voorpaginanieuw s, m aar van een
levendige gedachtenw isseling over de N ederlandse bu itenlandse politiek,
was geen sprake. De 'buitenlands-politieke elite' was in feite beperkt tot de
meest betrokken bew indslieden en de departem entale am btenaren. De bijna-ondergang, in de zom er van 1948, van het N ederlands G enootschap
voor Internationale Zaken, kan gelden als voorbeeld voor deze stelling.
Het Genootschap was een onafhankelijke, niet-politieke instelling opge
richt in 1945 m et als doel de w etenschappelijke studie van internationale
vraagstukken. Sinds begin 1948 was de financiële positie van het G enoot
schap derm ate slecht dat de salarissen van het personeel niet meer volledig
konden w orden uitbetaald.63 Een liquidatie kon worden voorkom en, maar
ook in de jaren daarna bleef het kwakkelen. Dat blijkt onder meer uit de op
roepen van de redactie tot het werven van nieuw e abonnees voor de Inter
nationale Spectator, het periodiek van de instelling, dat aanvankelijk w eke
lijks en vanaf eind 1948 tweewekelijks verscheen.
De Internationale Spectator was in zijn eerste jaren eerder een inform a
tief bulletin over internationale aangelegenheden, dan dat het kritische be
schouw ingen gaf over het Nederlandse buitenlandse beleid.64 Een enkel ar
tikel, bijvoorbeeld over 'Het regeringsbeleid ten opzichte van Duitsland en
reacties in het parlem ent, 1946-1950' van de hand van een van de redactie
leden, w as in feite niet meer dan een kroniek van de parlem entaire discus
sie ter zake.65 In het blad kwam een grote diversiteit van onderwerpen aan
de orde. De Koude Oorlog was het reflexie-thema bij uitstek. De inhoud van
het blad werd vooral door de redactie verzorgd, hoew el vanaf 1948-1949
steeds vaker auteurs van buitenaf werden aangeworven, onder wie Ruygers
als enige parlem entariër.
Beschouw ingen over internationale betrekkingen en eventueel over de
N ederlandse buitenlandse politiek verschenen voorts in de w etenschappe
lijke tijdschriften van de verschillende politieke partijen. Die artikelen w a
ren m eestal van de hand van de w oordvoerders, zodat ze w einig toevoeg
den aan hetgeen in de volksvertegenw oordiging over de desbetreffende on
derw erpen was gezegd. Voor zover ze door anderen w aren geschreven, door
bijvoorbeeld staatsrechtgeleerden, historici of econom en, handelden ze zel
den over actuele problemen in de Nederlandse buitenlandse politiek en w a
ren ze m eestal niet opiniërend. De kamerleden waren voor hun inform atie
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dan ook veelal aangewezen op de binnenlandse en internationale pers. Van
tijd tot tijd citeerden w oordvoerders uit die laatste. D aaruit bleek dat Le
M onde, The Economist en de Neue Ziircher Zeitung het meest populair w a
ren. M aar deze periodieken berichtten doorgaans niet over de Nederlandse
buitenlandse politiek. Tel daarbij dat ambtenaren van Buitenlandse Zaken
in deze periode nauw elijks m et com m entaren in de openbaarheid traden,
dan is het begrijpelijk dat in de Kamer een grote behoefte bestond aan deug
delijke inform atie over het regeringsbeleid.

VN, China en de mensenrechten
In de periode 1948-1951 trokken het veiligheidsbeleid, de Duitse kwestie, de
Europese integratie en - meer algemeen - de verhouding tussen parlem ent
en regering op het terrein van de buitenlandse politiek de meeste aandacht.
Daarnaast werd ook over een aantal andere onderw erpen gedebatteerd: het
functioneren van de VN, de betrekkingen met enkele specifieke landen en
de kwestie van de mensenrechten achter het Ijzeren Gordijn.
H et functioneren van de Verenigde Naties
De O rganisatie der Verenigde Naties toonde vanaf het begin dat haar func
tioneren afhankelijk was van de unanim iteit onder de vijf perm anente le
den van de Veiligheidsraad. Als gevolg van de groeiende Oost-W esttegenstellingen werd de raad in vraagstukken waarbij de belangen van de groot
ste mogendheden betrokken waren, verlamd door het gebruik van het veto
recht. Alleen in conflicten waarbij geen directe belangen der grote m ogend
heden betrokken w aren (zoals de dekolonisatie van Indonesië), konden de
VN optreden. M aar verder blokkeerde vooral het veto van de Sovjet-U nie
regelm atig de besluitvorm ing in de V eiligheidsraad. Zo hield de SovjetUnie VN -hulpprogram m a's tegen, en zij verhinderde de toelating van een
aantal nieuw e staten in de organisatie. Omgekeerd kreeg de Sovjet-U nie te
m aken met een veto, toen begin 1950 haar voorstel werd verworpen om de
V olksrepubliek China in plaats van de nationalistische delegatie in de VN
en in de V eiligheidsraad op te nemen. M oskou's antwoord hierop was een
onm iddellijke boycot van alle gremia van de VN. Ironisch genoeg m aakte
het feit dat de Sovjet-Unie niet aan de beraadslagingen en stemmingen deel
nam , de eenstemmigheid m ogelijk voor de beslissing in juni 1950 op te tre
den in het Koreaanse conflict. In novem ber 1950 nam de Algem ene Verga
dering m et overgrote m eerderheid van stemmen de zogenaam de Uniting
for prace-resolutie aan. Deze resolutie, ingediend door de VS, m aakte het
ook in de toekom st m ogelijk dat de Algem ene Vergadering besloot tot het
ondernem en van een collectieve actie a la Korea voor het geval de Veilig
heidsraad ter zake niet tot een besluit kon komen door een veto.66
Gedurende het eerste jaar van het kabinet-Drees-Van Schaik stond N e
derland in de beklaagdenbank van de VN vanwege zijn beleid in Indonesië.
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Begin 1949 dwongen resoluties van de Veiligheidsraad na de tweede politio
nele actie Nederland weer naar de onderhandelingstafel met de Republiek.
Na de soevereiniteitsoverdracht trad in de internationale sfeer een ontspan
ning ten gunste van N ederland in. 'Zeker nu Indonesië onafhankelijk is,
kan N ederland in de Verenigde Naties meer dan tevoren een actieve rol
vervullen', aldus de vice-voorzitter van de delegatie, de senator Van Heu
ven G oedhart.67 In 1950 koos de Algemene Vergadering Nederland zelfs tot
niet-perm anente lid van de Veiligheidsraad.
In de volksvertegenw oordiging lieten SGP, KNP en som mige leden van
ARP en CHU hun onvrede over de rol die de VN speelden in de Indone
sische kw estie hun oordeel over het functioneren van de organisatie mede
beïnvloeden. D e overige fracties (voor zover zij zich daarover uitlieten)
koesterden minder eenzijdige of rancuneuze opvattingen daarover. Ook na
het ingrijpen van de Veiligheidsraad na de tw eede politionele actie w as ei
genlijk niem and van mening dat Nederland de VN diende te verlaten. Dit
m erkten vele leden expliciet op in het VV van de Eerste Kam er. Stikker
concludeerde overigens dat de Veiligheidsraad inzake Indonesië 'haar (sic!)
competentie te buiten’ was gegaan.68
Eind 1948 was men in de Tweede Kamer in het algem een 'ernstig teleur
gesteld’ over het feit dat de VN de toespitsing der O ost-W esttegenstellingen
niet had kunnen voorkom en. V erschillende fracties signaleerden 'een h e
vige crisis in het bestaan van de Verenigde Naties.' Het belangrijkste discus
siepunt was de vraag of het vetorecht in de Veiligheidsraad het grote strui
kelblok was van de organisatie. De grote partijen erkenden echter dat dat
recht tot doel had 'de feitelijke ongelijkheid in verantw oordelijkheid' van
de verschillende mogendheden juridisch uit te drukken. Gewezen werd op
de verlam m ing van de VN juist door de juridische gelijkheid van alle lid 
staten .69 Stikker noem de het functioneren van de organisatie 'onvolm aakt
en gebrekkig', maar de VN w aren volgens hem onm isbaar als discussiefo
rum: 'H et is m eerm alen voorgekom en, dat spanningen w orden verm in
derd (...) doordat een door de Verenigde Naties bijeengeroepen bijeenkom st
aan tegenover elkaar staande partijen gelegenheid bood haar grieven te ui
ten en in het openbaar haar standpunt in het geschil uiteen te zetten.’70 De
VN boden gelegenheid voor onderhandse besprekingen over belangrijke
internationale problemen, terwijl ten slotte gestreefd moest worden naar sa
m enw erking op die gebieden w aar daartoe nog de m ogelijkheid bestond.
V olgens de N ederlandse regering m oest het uittreden van een der grote
m ogend hed en w ord en voorkom en .71 De verschillende fracties lijken het
hierover met de m inister eens te zijn geweest. 'Ondanks de vele gebreken'
achtte men de VN van belang als discussieforum .72 Zo ook de CPN. De
G root noem de de VN ’een instituut van overleg en sam enw erking tot
handhaving van de vrede en oplossing van geschillen zonder naar de w a
pens te grijpen'.73
Ook al was er forse irritatie over het sovjetoptreden en ook al was er kri
tiek op het bestaan van het vetorecht, de meeste fracties steunden de VN.
'De onverm ijdelijke gebrekkigheid mag geenszins een reden vorm en om
de V erenigde Naties niet naar verm ogen te steunen en geen open oog te
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hebben voor de m ogelijkheden, die ook nu aanwezig zijn', aldus vele leden
eind 1949,74 De actieve rol van de VN in de Korea-oorlog, alsmede de Uniting fo r peace- resolutie, die de m ogelijkheid voor collectief optreden bood,
werden toegejuicht. Klompé m eende dat sinds de Koreacrisis de saam horig
heid en de effectiviteit der VN waren vergroot. Korthals sprak van vooruit
gang w aardoor 'het besef van verbondenheid' in de vrije w ereld w as ge
groeid.75
Veel sterker w aren de aarzelingen jegens de VN bij Ch.J.I.M . W elter
(KNP), P. Zandt (SGP) en bij enkele leden van ARP en CHU, met nam e bij
H. Algra (ARP) en Schmal. Zij beschouw den de organisatie als een college
waar m acht domineerde in plaats van recht, waar de belangen van de grote
m ogendheden m aatstaf waren geworden. De aarzelingen w aren voor een
groot deel ingegeven door frustratie over de gang van zaken in Indonesië.
De VN leken volgens Schm al een instrum ent 'in dienst van som m igen die
er goed aan zouden doen de hand in eigen boezem te steken'.76 Gerbrandy
m eende begin 1949 dat 'het faillissem ent der VN (...) buiten twijfel' stond.77
Zandt achtte het vertrouwen van Stikker in de VN misplaatst. In de organi
satie w erd m et ongelijke m aten gem eten en als vredesinstituut w as zij
'bankroet geslagen’. Het verloop van de Indonesische kw estie liet volgens
hem zien dat de belangen van kleine m ogendheden in de VN niet veilig
w aren. Van de VN was trouwens toch al weinig heil te verw achten aange
zien deze niet was gebouwd 'op het hechte fundament van Gods w o o rd '78
W elter m eende dat de VN een politiek instrum ent van de Angelsaksische
landen, en m et nam e van de VS, w aren gew orden. Hij tw ijfelde aan de
'com petentie' van deze leidende kracht onder verw ijzing naar de afloop
van de Indonesische kw estie.79 Al met al eisten deze leden niet een uittre
den uit de VN, maar wel dat Nederland in de organisatie een m eer gereser
veerde houding zou innemen. Schmal betreurde het daarom begin 1951 dat
N ederland lid was gew orden van de Veiligheidsraad.80 Stikker, gesteund
door PvdA, KVP en VVD, wenste evenwel een actiever beleid in de VN te
voeren, hetgeen duidelijk werd in de kw estie van de erkenning van de
Volksrepubliek China eind 1949-begin 1950.
De erkenning van de Volksrepubliek China
In de periode-D rees-Van Schaik zijn de betrekkingen met een aantal speci
fieke landen in het parlement aan de orde gesteld. Dat betrof de relaties met
Franco-Spanje en de erkenning van Israël en van de V olksrepubliek China.
De erkenning van Israël is in Het kabinet-Beel behandeld. De lezer w ordt
daarnaar verw ezen.81 Dat geldt ook voor de betrekkingen met Spanje82, zij
het dat hieronder in de paragraaf over de bevoegdheden van het parlem ent
inzake het buitenlands beleid moet worden teruggekomen op het debat, be
gin 1951, over het kabinetsbesluit de diplomatieke betrekkingen m et Madrid
volledig te herstellen. Deze paragraaf beperkt zich dus tot de erkenning van
de V olksrepubliek China.
In de jaren 1947-1948 kregen in de Chinese burgeroorlog de com m unisti
sche troepen onder leiding van Mao Tse Toeng de overhand over de natio63
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nalistische legers van Tsjang Kai Tsjek. Ondanks grootscheepse Am erikaan
se hulp w erden de nationalisten in 1949 definitief verslagen. In septem ber
van dat jaar riep Mao in Peking de Volksrepubliek China uit. De com m u
nisten hadden op dat m om ent driekwart van het Chinese grondgebied ste
vig in handen. V olgens de Nederlandse am bassadeur aldaar w as 'het b e
stuur onder het nieuw e bew ind in verschillende gebieden beter (...) dan
onder de nationalistische regering'.83 Tsjang Kai Tsjek en de zijnen werden
uiteindelijk van het vasteland verdreven. Zij trokken zich terug op het ei
land Formosa.
Intussen werd de jonge Volksrepubliek erkend door de andere com m u
nistische landen. V anaf eind 1949 gingen ook niet-com m unistische m o
gendheden daartoe over, zoals Birma, India en Pakistan. Begin januari 1950
erkenden ook G root-Brittannië en N oorw egen het nieuw e regim e in Pe
king. Engeland (dat handelde onder druk van zijn Aziatische dominions en
in het verlangen zijn belangrijke handelsbelangen in China veilig te stel
len) was de enige grote westerse mogendheid die deze stap nam. Gezien de
nauw e Am erikaanse banden m et de nationalisten was er geen sprake van
dat W ashington tot erkenning zou overgaan. Ook Parijs deed dat niet, gege
ven de hartelijke betrekkingen van de Chinezen met de V ietm inh-bew eging in Frans Indo-China.
In januari 1950 stelde de Sovjet-U nie voor dat de Volksrepubliek zou
w orden toegelaten tot de VN en dat zij in de Veiligheidsraad de nationalis
tische afvaardiging als perm anent lid zou vervangen. H et voorstel werd
door de Veiligheidsraad afgewezen, waarop M oskou antw oordde m et een
boycot van alle organen van de VN. Hierdoor kwam deze organisatie - toch
al geplaagd door tegenstellingen tussen de grote m ogendheden - in een seri
euze crisis die pas tot een einde zou komen met de uitbarsting van de Korea-oorlog en de terugkeer van de sovjets in de Veiligheidsraad in de zomer
van 1950.84 De ontw ikkelingen in de VN zouden een belangrijke rol spelen
in de N ederlandse besluitvorm ing rond de erkenning van Peking.
Reeds in een vroeg stadium koerste Stikker aan op erkenning van het
nieuw e regim e in Peking. Al in mei 1949 verklaarde hij in de m inisterraad
'dat er in de toekomst contact zal moeten worden opgenomen met de com 
m u nistische regering'.85 In november kwam de kwestie w eer aan de orde.
Stikker m eende dat het gezien de com m unistische overw inning steeds
m oeilijker w erd de nationalistische regering te blijven erkennen. Boven
dien leek het hem verstandig dat het nieuwe regim e niet uitsluitend door
de Sovjet-U nie werd erkend, maar tevens door de w esterse mogendheden.
Het kabinet besloot echter tot uitstel van een beslissing in afwachting van de
ontw ikkelingen 86 In februari en maart 1950 drong Stikker nogm aals aan op
een spoedige erkenning. Hij w ilde het Britse voorbeeld volgen. Nederland
diende volgens hem de realiteit onder ogen te zien: de com m unisten zaten
stevig in het zadel, een 'wijziging van het regime' op korte termijn w as niet
te verw achten. Belangrijker w as dat de m inister vreesde dat de m oeilijk
heden rond Peking en Formosa wel eens een splijtzw am in de VN konden
w orden: 'Een van de punten, w aarop de Veiligheidsraad gaat vastlopen,
wordt gevormd door de kwestie-China. Loopt de UNO geheel vast, dan gaan
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de thans nog bestaande internationale contacten verloren.' Erkenning van
het regim e in Peking kon de gerezen problem en beperken.87
Begin 1950 werd echter duidelijk dat zowel Indonesië als Surinam e (ge
consulteerd in Unieverband) bezwaar maakten tegen een erkenning van Pe
king, verm oedelijk om dat beide partners van N ederland grote 'kolonies'
Chinezen op hun grondgebied hadden en zich daarom zoveel m ogelijk af
zijdig w ensten te houden van het probleem. Dit zou een van de argum en
ten zijn voor de tegenstanders van de erkenning in het kabinet. Een ander
argum ent van de oppositie (onder wie J.H. van M aarseveen, L. Götzen en
Van den Brink) was dat de N ederlandse econom ische belangen in China
niet zo groot w aren en dat het bedrijfsleven niet aandrong op erkenning.
Bovendien w aren veel andere w esterse landen ook nog niet tot erkenning
overgegaan. Stikker ontkende niet de geringe com m erciële belangen van
N ederland in China, maar stelde dat het 'hierbij hoofdzakelijk om de poli
tieke betekenis' ging. U itstel van de erkenning achtte hij niet w enselijk,
'om dat in de bestaande situatie gem akkelijk incidenten kunnen ontstaan,
die het m oeilijk kunnen maken dan nog tot erkenning over te gaan'. Drees,
die zijn m inister van Buitenlandse Zaken steunde, bracht hierop het voor
stel tot erkenning in stem m ing. Het werd m et negen tegen zes stem m en
aan gen o m en .88
Interessant was de voorwaarde die de prem ier verbond aan het overgaan
tot erkenning: dat de VSI zich 'niet ernstig' tegen het besluit zou verzetten
en dat de vaste kam ercom m issie 'geen belangrijke bezw aren' zou hebben.
Dit is de enige maal dat het kabinet-Drees-Van Schaik een beslissing op bui
tenlands politiek terrein expliciet afhankelijk m aakte van parlem entaire
goedkeuring vooraf. De verklaring hiervoor is niet duidelijk. Kw am dat
doordat Drees en Stikker naar een verbreding van de politieke basis voor
hun besluit zochten? Kwam het omdat de volksvertegenw oordiging tradi
tioneel nauw betrokken was bij het aanknopen van diplomatieke betrekkin
gen? O f wilde Stikker goedkeuring van de Kamer in verband met mogelijke
Indonesische protesten? Enige maanden later zou het kabinet zonder rugge
spraak de naderhand in de Kamer fel omstreden beslissing nemen de diplo
m atieke banden met Spanje volledig te herstellen.
Hoe dat ook zij, op 18 m aart stelde Stikker de kwestie aan de orde in de
vaste kam ercom m issie voor buitenlandse zaken. Zijn argum enten voor de
erkenning van de Volksrepubliek China waren dezelfde als in de m inister
raad. Na een korte gedachtenw isseling, onder meer over de aard van het
nieuw e regim e (Stikker erkende dat ook in China 'een Politburo' bestond),
ging de com m issie unaniem akkoord met de erkenning van de V olksrepu
b liek.89 Om dat ook aan Indonesische zijde geen ernstige bezw aren meer be
stonden, besloot de ministerraad op 20 maart over te gaan tot de erkenning,
die op 27 maart 1950 officieel zou plaatsvinden.
Tw ee dagen na de officiële erkenning stelde Klompé schriftelijke kam er
vragen om trent de m otivatie achter die beslissing. Stikker herhaalde, nu in
het openbaar, zijn argumenten en stelde overigens dat de erkenning niet be
tekende dat de regering instemde met 'de politieke beginselen van het heer
sende regim e'.90 Interessant is dat m inisterraad noch kam ercom m issie er
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een obstakel in zagen dat van de w esterse mogendheden alleen G root-Brittannië, de Scandinavische landen en Zw itserland tot erkenning w aren
overgegaan.
De Korea-oorlog, en met nam e de Chinese interventie vanaf oktober 1950,
zou het probleem van de toetreding van de Volksrepubliek tot de VN en tot
de Veiligheidsraad nog m eer compliceren.
Aanvankelijk veranderde de Nederlandse regering haar standpunt niet.
De toelating van de Volksrepubliek tot de V erenigde Naties bleef ook na
juni 1950 een belangrijk doel van het kabinet. Tijdens de behandeling in de
Eerste Kamer van de regeringsverklaring inzake Korea, op 18 juli, m erkte
Drees op dat het principieel onjuist was een verband te leggen tussen de Ko
rea-oorlog en de vertegenw oordiging van China in de V eiligheidsraad.91
Conform dit standpunt steunde Nederland in de Algemene V ergadering in
septem ber een m otie voor de toetreding van China tot de VN. De motie
werd echter met een grote meerderheid verworpen.92
In de m aanden daarop zou Nederland zich echter genoodzaakt zien zijn
pro-C hinese houding op te geven. Zolang de C hinese agressie in Korea
voortduurde, w as toelating van de V olksrepubliek tot de VN 'niet ge
w en st1.93 Bij de schriftelijke begrotingsbehandeling door de Tw eede Kamer
kreeg het kabinet alle steun voor zijn beleid. V erschillende fracties ben a
drukten dat erkenning van de V olksrepubliek niet m ocht w orden gezien
'als een erkenning van de rechtvaardigheid van dit regime'. Zij betreurden
het 'dat de dem ocratische landen hierin niet één lijn hebben kunnen trek
ken'.94 Ook Stikker zei dat nu te betreuren.95
M en sen rech ten
De Koude Oorlog had Nederland stevig in zijn greep. Een voorbeeld van de
verontw aardiging over de gebeurtenissen achter het Ijzeren Gordijn was in
1949 de m otie-Serrarens die protesteerde tegen de arrestatie van de Hon
gaarse kardinaal Jozef M indszenty. De kardinaal verzette zich fel tegen het
com m unistische regim e in zijn land. In decem ber 1948 werd hij gearres
teerd. In februari 1949 zou hij w orden veroordeeld tot levenslange dw ang
arbeid. Deze gebeurtenis kreeg zeer veel aandacht in de pers.
Tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 1 februari
1949 protesteerde Serrarens tegen de 'strijd op leven en dood’ die 'de SU en
zijn vazallen' tegen de kerk voerden. Deze was in strijd met de in 1948 in de
VN tot stand gekom en U niversele V erklaring van de R echten van de
M ens. De m otie die Serrarens, mede met Van der Goes, Tilanus, Korthals,
Ruygers en Klom pé, indiende, zag in de arrestatie van M indszenty 'een
nieuw en treffend bewijs' van die onderdrukking. De m otie protesteerde te
gen de arrestatie en tegen iedere inbreuk op de vrijheid van godsdienst en
van geweten die in flagrante strijd waren met de rechten van de m ens.96
O pm erkelijk w as het ontbreken van een antirevolutionaire h an d teke
ning onder de motie. Gerbrandy achtte de tekst 'in de w ortel goed', m aar
'een klein beetje teveel toegespitst op de positie van de kardinaal’. Hierbij
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leek de AR-w oordvoerder te doelen op het ontbreken van een veroordeling
van de vervolging van protestanten in Franco-Spanje w aar zijn partij regel
m atig op had gewezen. Gerbrandy wilde meer dan alleen maar een motie,
hij wenste de strijd om de mensenrechten te maken tot 'een van de officiële
doeleinden van onze buitenlandse politiek'.97 De ARP zou de m otie echter
niet afw ijzen, dat zou alleen de CPN doen. De Groot m eende dat de motie
schade zou berokkenen aan het landsbelang. Het 'geval-M indszenty' had
volgens hem niets te m aken m et geloofsvervolging, maar alles met 'contra
revolutionaire politiek '.98
Al met al w as het niet duidelijk wat de fracties nu met deze m otie wilden
bew erkstelligen. De tekst bevatte geen aanwijzingen aan de regering. W ilde
m en slechts een protest laten horen? Of wilde men toch ook de m inister tot
handelingen bew egen inzake de rechten van de mens? Dat laatste leek, na
G erbrandy, ook Schm al in de repliek te beweren. De C H U-w oordvoerder
vroeg zich af of de tijd niet zou komen dat de regering zich moest afvragen
'of op haar niet de taak rust van meer bewogenheid blijk te geven van w at
in H ongarije gebeurt'.99
Stikker m aakte echter duidelijk dat van dat laatste geen sprake kon zijn:
het lag niet op de weg van de regering in deze zaak enige stappen te onder
nem en. Het w as volgens hem onjuist dat een principiële verplichting tot
interventie onderdeel van het buitenlands beleid diende te zijn. Hij m oest
rekening houden met ’de internationale gebruiken': er bestond geen over
eenkom st op grond w aarvan Nederland het recht zou hebben in interne
aangelegenheden van een mogendheid te interveniëren. Dat gold niet al
leen voor de arrestatie van M indszenty, m aar ook bijvoorbeeld voor de ge
loofsvervolging van Spaanse protestanten. De m inister w aarschuw de b o
vendien dat een dergelijke interventie andere m ogendheden een vrijbrief
zou geven zich m et Nederlandse binnenlandse aangelegenheden te bem oei
en. Zonder dat hij overigens een direct verband legde, leek Stikker toch te
doelen op de motie-Serrarens, toen hij opmerkte dat het hem toescheen dat
'het N ederlandse volk' als gevolg van de lange neutraliteitsperiode 'nog
niet voldoende' geschoold was in de internationale politiek. Het dacht vol
gens hem 'overwegend in termen van recht' en het sloeg 'de kracht van po
litieke overw egingen, waardoor het buitenland zich dikw ijls laat leiden' te
laag aan. Hij wees ten slotte op de overheersende positie van de grote m o
gendheden en de beperkte speelruim te voor de kleinere W esteuropese lan
d en .100
De m otie-Serrarens werd aangenomen zonder hoofdelijke stem m ing; al
leen de CPN-fractie 'werd geacht te hebben tegengestemd'. Uit de replieken
bleek dat alle partijen zich konden verenigen met het standpunt van de m i
nister. D at konden ook enkele m aanden later de verschillend e w oord 
voerders in de Eerste Kamer die het onderwerp ter sprake brachten. Ook J.
Reijers (CHU) stem de in met het regeringsbeleid ter zake. Toch vroeg hij
zich af of het 'in het bijzonder voor kleine landen' niet zaak was 'erop toe te
zien dat de m ensenrechten en vrijheden volledig gehandhaafd blijven'.101
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Veiligheidsbeleid
Koude Oorlog
In 1947-1948 was de verdeling van Europa in twee vijandige m achtsblokken
een feit gew orden. Belangrijke gebeurtenissen in 1947 w aren achtereenvol
gens gew eest de afkondiging in maart door W ashington van de Trum andoctrine die voorzag in steun aan landen die weerstand boden aan druk van
buitenaf, de m islukking in april van de conferentie van de Grote Vier over
D uitsland en de lancering van het M arshallplan in juni. De afwijzing door
de Sovjet-U nie en de landen in haar invloedssfeer van de A m erikaanse
hulp voor de econom ische w ederopbouw, had een versteviging van de af
grenzing tussen Oost- en W est-Europa tot gevolg. M et de com m unistische
m achtsovernam es in verschillende landen consolideerde M oskou zijn posi
tie in Oost-Europa. Het communisme werd in het W esten m eer en m eer als
bedreiging gezien. De grote politieke en sociale onrust in Frankrijk en Italië
droeg aanzienlijk bij tot de angstgevoelens. De sterke m ilitaire macht die de
Sovjet-U nie op de been hield had in het W esten geen tegenwicht. Toch was
m ilitaire blokvorm ing voorlopig taboe. Vooral in de VS kreeg het stelsel
van collectieve veiligheid van de V erenigde Naties nog veel steun. W as
hington vreesde dat de oprichting van regionale bondgenootschappen de te
genstellingen slechts zou versterken. Ook bestond er nog hoop dat de Grote
Vier een akkoord zouden bereiken over de toekom st van Duitsland op de
conferentie te Londen in december 1947.
Het m islukken van die conferentie betekende een omm ekeer. De breuk
betekende tevens het echec van het stelsel van collectieve veiligheid en was
het startsein voor onderhandelingen over de oprichting van een w esterse
veiligheidsorganisatie. In maart 1948 ondertekenden Frankrijk, G root-Brittannië en de Beneluxlanden het Pact van Brussel. De Am erikaanse betrok
kenheid bij de Europese veiligheid kwam hierdoor onder handbereik te lig
gen: vrijw el onm iddellijk begonnen onderhandelingen over een Atlantisch
bondgenootschap.
Tw ee andere gebeurtenissen in 1948 deden de verhoudingen in Europa
snel verslechteren. A llereerst de com m unistische m achtsovernam e in Tsjechoslow akije in februari. Ze bevestigde het beeld van de gelijkschakeling
van de Oosteuropese staten door de Sovjet-Unie en liet een diepe indruk na
op de publieke opinie in West-Europa. In een poging een oplossing te force
ren in Duitsland, blokkeerde de Sovjet-Unie in juni de toegangsw egen tot
Berlijn. Het kabinet-Drees-Van Schaik trad aan op het m om ent dat onder
leiding van de VS de luchtbrug, die de westelijke sectoren van de stad van
voedsel voorzag, in volle gang was.
Tijdens de regeringsperiode van het nieuwe kabinet zouden de verhou
dingen tussen Oost en West verder verslechteren. In Europa consolideerde
de situatie zich. De deling van Duitsland werd bevestigd door de oprichting
van de Bondsrepubliek en de D uitse D em ocratische Republiek (DDR) in
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1949. Psychologisch was de ondertekening van het Noordatlantisch pact een
belangrijke m ijlpaal in de strijd tegen het communisme. In Frankrijk en Ita
lië nam en de politieke spanningen geleidelijk af, hoew el zow el de Franse
als de Italiaanse com m unistische partij sterk zouden blijven in de jaren
vijftig. Intussen groeiden ook in Azië de tegenstellingen tussen com m unis
me en anticom m unism e. In 1949 werd de V olksrepubliek China u itgeroe
pen na de m ilitaire overw inning van de com m unisten. In Indo-C hina en
M alakka werd de strijd voortgezet. De inval in Zuid-Korea in juni 1950 had
ook grote gevolgen voor Europa. Ze leidde tot een versterking van het At
lantisch bondgenootschap en de uitbouw van het w esters defensiepotentieel. De M arshallhulp werd opgevolgd door een militair hulpprogram ma.
Ook in N ederland beheersten de Koude Oorlog en de dreiging uit het
O osten het publieke debat over de buitenlandse politiek en het defensiebe
leid. 'Koude Oorlog is het trefwoord voor de jaren vijftig', aldus de histori
cus I.C.H. Blom .102 Dit was duidelijk het geval bij de behandeling in het par
lem ent van het N oordatlantisch verdrag.
Noordatlantisch verdrag
Enige m aanden na de ondertekening van het Pact van Brussel begonnen de
onderhandelingen over een Atlantisch bondgenootschap m et de VS en Ca
nada. Op 4 april 1949 werd het Noordatlantisch verdrag getekend. Naast de
lidstaten van de W U, de VS en Canada zouden ook Italië, Noorw egen, De
nem arken en Ijsland tot de NAVO toetreden. Op grond van strategische
overw egingen wilde W ashington tevens Spanje en Portugal in het pact op
nemen. De toetreding van Franco-Spanje was echter voor de W esteuropese
landen onaanvaardbaar om politieke redenen. Ook de toetreding van Portu
gal was om die redenen aanvechtbaar, maar hier gaf het strategisch belang
uiteindelijk de doorslag.
H et A tlantisch pact w as uit m ilitair oogpunt m inder stringent dan het
verdrag van Brussel. De lidstaten van de WU waren gebonden elkaar in ge
val van een conflict met alle militaire m iddelen bijstand te verlenen. In het
Noordatlantisch verdrag werd geen automatische bijstandsclausule opgeno
men. De constitutionele rechten van de Am erikaanse volksvertegenw oor
diging stonden dat niet toe. In plaats daarvan bepaalde artikel 5 - hèt centra
le artikel in het verdrag - dat een gewapende aanval op een van de onder
tekenaars zou w orden beschouw d als een aanval op allen. Ieder van de
lidstaten zou de aangevallene bijstaan 'door terstond, individueel en in
sam enwerking met de andere partijen, op te treden op de wijze, die zij no
dig oordeelt - met inbegrip van het gebruik van gewapende m acht - om de
veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven'.
A rtikel 3 van het verdrag handelde over de noodzaak van w ederzijdse
hulpverlening. Deze clausule zou de aanzet geven voor een grootscheeps
Am erikaans program m a van m ilitaire en m ateriële bijstand.103
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In de ministerraad
Het lijkt erop alsof de ministerraad zich nauwelijks m et de totstandkoming
van het Noordatlantisch verdrag heeft beziggehouden. H et belang van de
alliantie stond buiten kijf. M inister van O verzeese G ebiedsdelen E.M .J.A.
Sassen m erkte op ’dat het verdrag van Brussel eerst zijn w aarde krijgt door
w at het N oord-A tlantisch Pact zal opleveren'.104 Een klein probleem was
dat Surinam e en de N ederlandse A n tillen bu iten h et verd ragsgebied
zouden vallen. Sommige m inisters spraken daarover hun teleurstelling uit.
M aar het kabinet was huiverig voor de 'belangrijke financiële consequen
ties' die een dergelijke uitbreiding zou kunnen hebben. Bovendien zouden
dan ook bijvoorbeeld Belgisch Congo of Frans Marokko in het verdragsge
bied m oeten worden opgenomen. Uitbreiding van het verdragsgebied in die
zin had als bezw aar dat de kans dat Nederland bij een geschil betrokken zou
worden, groter w erd.105
Fundam enteler w aren de gevolgen van het conflict m et de Verenigde
Staten over Indonesië. Begin februari 1949 bereikte Den Haag het gerucht
dat W ashington, naar aanleiding van de tw eede polition ele actie, een
wapenembargo zou hebben ingesteld voor Nederland. Het kabinet was hier
over nog niets bekend. Drees zei deze m aatregel in het licht van het NAVOpact vreem d te vinden, maar: 'Indien het bericht juist is, zou kunnen w or
den overw ogen, dat Nederland zich voorlopig uit de besprekingen omtrent
dit pact terugtrekt.' De prem ier stelde voor dat Stikker inform atie zou in 
w in n e n .106 Inderdaad zon W ashington op een dergelijke harde m aatregel
om Den Haag tot inschikkelijkheid inzake Indonesië te bew egen. Begin
m aart kreeg Stikker van Amerikaanse zijde te horen dat het State D eparte
ment overwoog $ 1,2 miljard beschikbaar te stellen voor de bew apening van
de W esteuropese bondgenoten. Voor Nederland bevatte het plan echter de
bepaling 'dat Amerika geen wapentuig zal zenden, zolang het Indonesische
vraagstuk niet is opgelost'. Stikker had hierop een voorbehoud gemaakt ten
aanzien van de vraag, of Nederland onder deze om standigheden aan het
pact kon m eedoen.107
N ederland stond in dezen alleen. W elisw aar m aakten de bondgenoten
van het Pact van Brussel bezw aar tegen eenzijdige Am erikaanse m aatrege
len tegen één der leden van het pact, maar zij w aren niet bereid om uit soli
d ariteit met N ederland de Am erikanen te trotseren.108 Toch zou Stikker
aan de vooravond van de oprichting van de NAVO dreigen zijn handteke
ning niet onder het verdrag te zullen zetten als W ashington zijn houding
met betrekking tot het Nederlands Indonesiëbeleid en de wapenhulp hand
haafde. Toen het State D epartm ent w eigerde voor deze druk te zw ichten,
draaide Stikker snel bij. Hij ondertekende op 4 april het N oordatlantisch
verdrag. Over deze opmerkelijke episode is intussen het nodige geschreven.
C. W iebes en B. Zeeman concluderen dat Stikker de Nederlandse onderhan
delingspositie op grove wijze had overschat: 'K laarblijkelijk kent ook een
pragm aticus zijn zwakke m om enten.'109 W esters relativeert het dreigem ent
van Stikker echter. Volgens hem blies de minister wel vaker hoog van de
toren om, w anneer dat niet baatte, tam elijk gem akkelijk eieren voor zijn
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geld te kiezen.110 Jaquet betw ijfelt zelfs of het dreigement wel geloofwaardig
was. Stikker had immers aan het eind van het gesprek m et minister Acheson, w aarin hij zijn dreigem ent had geuit, gevraagd of hij zijn rede bij de
ondertekening in het Engels m oest houden! Jaquet m eent dat Stikker zijn
dreigem ent ook nooit hard had kunnen maken: in Nederland w as men er
im m ers algem een van overtuigd dat de A m erikaanse deelnam e aan het
veiligheidsverdrag voor Nederland essentieel was. Jaquet vraagt zich daar
om af of het dreigem ent 'niet mede ten doel had om in geval van m isluk
king aan de N ederlandse regering en aan Batavia te tonen, dat onze eisen
ook m et aanw ending van grof geschut niet haalbaar w aren'.111 Er is, kort
om, alle reden de opm erkelijke affaire enigszins te relativeren. Overigens is
interessant dat bij Stikkers dreigement in W ashington heeft m eegespeeld de
verm eende reactie van de Staten-Generaal. Dit lijkt een van de w einige ge
beu rtenissen te zijn gew eest w aarin in internationale onderhandelingen
van Nederlandse zijde de opstelling van het parlem ent naar voren werd ge
bracht. Zoals hieronder zal blijken, heeft Stikker hierover zowel voor als na
zijn reis naar de VS overleg gevoerd met de vaste kam ercom m issie voor
buitenlandse zaken.

De betekenis van het Atlantisch bondgenootschap
Stikker presenteerde het verdrag in de Kamer als een uitvloeisel van de in
ternationale politieke ontwikkeling sedert 1945. De steeds groter w ordende
tegenstellingen tussen de VS en de Sovjet-U nie beletten het functioneren
van de Verenigde Naties. Hierdoor groeide de behoefte aan regionale aan
eensluiting om vrede en veiligheid te verzekeren. Het Pact van Brussel was
de eerste stap in die richting geweest, het Noordatlantisch verdrag de tw ee
de. Zonder de VS beschikten de W esteuropese landen niet over voldoende
kracht 'om in deze wereld die dem ocratie te handhaven, w aaronder zij
w ensen te leven'. Stikker benadrukte dat de NAVO een zuiver defensief
bondgenootschap was. Iedere agressieve bedoeling was de lidstaten vreemd.
H et verdrag zou vooral een preventieve w erking hebben. Tevens onder
streepte de minister dat het verdrag geen afbreuk deed aan de functie van de
VN, maar slechts een hulpmiddel was zolang als het universele orgaan on
voldoende w aarborgen bood voor het handhaven van vrede en veiligheid.
O pm erkelijk is dat in deze beargumentering de bedreiging van de westerse
dem ocratie niet duidelijk w erd om schreven. De vrees de O ost-W esttegenstellingen op de spits te drijven was nog steeds alom aanwezig. Toch wees
Stikker de beschuldigende vinger duidelijk in de richting van de SovjetUnie. Door zijn bovenm atig gebruik van het vetorecht blokkeerde M oskou
de w erking van de V eiligheidsraad, ook in Duitsland had de Sovjet-U nie
een oplossing gedw arsboom d. Stikker laakte eveneens de m anier w aarop
Moskou de landen in Oost-Europa had omgevormd tot satellietstaten.112
Alle partijen behoudens de CPN ondersteunden de redenering van de
minister. De PvdA-fractie stelde onomwonden vast dat het verdrag de con
sequentie was van de expansiedrang van de Sovjet-Unie. De Kadt haalde fel
uit tegen Moskou: 'Nu is het duidelijk, dat in onze tijd de wereldvijand no.
71

Hoofdstuk II Buitenlandse Zaken: de strijd om meer parlementaire invloed, 1948-1951

1 geen ander is dan Rusland, dat in dit land het aanvankelijk nagestreefde
socialism e (...) is om geslagen in zijn tegendeel; de onm enselijke totalitaire
tyrannie van een miniem e minderheid over het volk, uitgroeiende tot een
systeem w aarbij dan een deel van het Russische volk Rusland, en Rusland
de rest van de wereld overheerst.'113 Klompé beschuldigde de Sovjet-U nie
van m isbruik van haar vetorecht in de V eiligheidsraad en van obstructie
van de oplossing van de totstandkoming van een vredesverdrag met D uits
land. V oorstellen voor internationale ontw apening w aren altijd gestrand
op de onw il van M oskou om de daarvoor noodzakelijke internationale
controle op zijn gebied toe te laten. 'W anneer m en (...) voor een ieder, die
het wel meent met de volken van Oost-Europa, de grenzen sluit om kennis
te nemen van w at er daar leeft, wat er aan goeds in die sam enleving is, dan
is het treurig, maar begrijpelijk, dat er een gevoel van onzekerheid en on
veiligheid ontstaat, zeker w anneer men dan nog ziet hoe verschillende
landen in O ost-Europa, (...), onder de druk van de Sovjet-U nie zijn geko
men. H et W esten zou hier toch graag verschoond van w illen b lijv en .'114
Bij andere partijen bestond kennelijk geen behoefte aan analyses van de
sovjetpolitiek. Bruins Slot en Korthals betoogden dat nauw e m ilitaire en
econom ische sam enwerking geboden was voor 'het behoud van onze w es
terse beschaving'.115
De CPN vond het verdrag 'volstrekt verw erpelijk'. G ortzak om schreef
het pact als een m iddel om tot Am erikaanse overheersing te kom en. Hij
vond dat het kabinet de Nederlandse onafhankelijkheid had verkw anseld
door zich erbij aan te sluiten. Nederland was als 'vazal van Amerika' gede
gradeerd tot bruggehoofd van het Angelsaksisch blok op het continent. Het
pact zou leiden tot een derde w ereldoorlog. De NAVO w as dus een 'oorlogspact' en als zodanig in strijd m et de universele doelstelling van de VN.
Gortzak vroeg zich af: 'Als men vrede wil, waarom heeft men dan niet ge
hoor gegeven aan de voorstellen van de SU, gedaan in de bijeenkom sten
van de Verenigde Naties?' De Groot m eende op grond van het historischm aterialism e te kunnen aantonen dat de Sovjet-U nie geen expansie n a
streefde. In een socialistisch systeem was de drijfveer daarvoor, de kapitalis
tische uitbuiting, nam elijk weggenom en. De feiten bew ezen deze stelling:
'De Sovjet-U nie heeft nooit enige agressie-oorlog tegen enige staat ge
v o e rd .'116

Echo's van de Indonesische krvestie
De algem een geaccepteerde keuze voor het Atlantisch bondgenootschap
w erd belast door de Indonesische kw estie.117 In het parlem entair debat
stond de vraag centraal of Stikker, gezien de Am erikaanse houding tegen
over het beleid in Indonesië, nu wel of niet het verdrag had moeten onder
tekenen. Het dreigem ent om Nederland uit te sluiten van militaire hulp in
het kader van de NAVO indien het zich niet coöperatiever opstelde in de
onderhandelingen met de Republiek Indonesië, was veel kamerleden in het
verkeerde keelgat geschoten. Stikker schrijft hierover in zijn m em oires:
'N atuurlijk m oest ik de Staten-G eneraal van de verrassende w ending van
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zaken op de hoogte brengen, maar als ik dit in een openbare vergadering of
in de com m issie had gedaan, geloof ik dat Nederland niet tot de NAVO zou
zijn toegetreden. Ik sprak daarom onder vier ogen met elk van de fractielei
ders, die toezegden dat zij w aarschijnlijk voor de wet van het N oordatlan
tisch verdrag zouden stemmen, mits het Am erikaanse dreigem ent vóór de
ondertekening w erd ingetrokken.'118 Van deze gesprekken is verder niets
bekend. Uit de notulen van de vaste kamercom missie van buitenlandse za
ken lijkt op te m aken te zijn dat de minister met een enigszins ruim er m an
daat naar W ashington zou gaan. Op 12 maart lichtte Stikker de com m issie
in over het Am erikaanse dreigem ent Nederland uit te sluiten van de m ili
taire hulp zolang het Indonesisch probleem niet was opgelost. De m inister
gaf drie m ogelijkheden ten aanzien van het Atlantisch verdrag: niet m ee
doen, w el m eedoen of 'alleen m eedoen als vaststaat dat A m (erikaanse)
hulp beschikbaar is’. Hij merkte op dat het kabinet ter zake nog geen besluit
had genom en. De verontw aardiging over de Am erikaanse w aarschuw ing
was groot. Van der Goes bijvoorbeeld was 'zeer ontsteld': 'Men wil dus Ned
(erland) eigenlijk disqualificeren om de Indon(esische) pol(itiek).' M aar de
kam erleden hadden geen pasklaar antwoord op Stikkers vraag over de N e
derlandse reactie. Oud concludeerde (met Stikker) dat het A tlantisch pact
zonder Nederland geen zin zou hebben: 'Am(erika) doet dit toch niet alleen
voor het plezier van Europa!’ Hij was daarom van m ening dat Stikker
m oest proberen alles 'uit deze situatie zien te halen w at er in zit’. Ruygers
constateerde daarentegen dat het Atlantisch pact toch vooral een Europees
belang was. Hij vond het 'een te zware verantw oordelijkheid' als Neder
land geen lid zou w orden of zelfs de totstandkoming van het bondgenoot
schap zou verhinderen. Het advies van Tilanus was dat Stikker de Am eri
kanen moest laten voelen 'dat er een einde aan onze toegeeflijkheid is'. Het
standpunt van Bruins Slot, Romme (die bij uitzondering aan deze belang
rijke com m issievergadering deelnam) en Klompé wordt uit de notulen niet
duidelijk. Bij Klompé leek de hoop te bestaan dat de Amerikanen hun drei
gem ent zouden intrekken: het w as toch ook een 'groot Am (erikaans) b e
lang' dat het Atlantisch pact tot stand kwam?119
H oew el de notulen niet helem aal duidelijk zijn, lijkt de com m issie Stik
ker min of meer de vrije hand te hebben gegeven. De com m issie w ilde op
dat mom ent ook niet meer doen. Veel was nog onduidelijk: zou Nederland
voor zijn houding steun krijgen van de W U-bondgenoten? Hoe hard was
het Am erikaanse dreigement? Ten slotte was nog onduidelijk hoe de situa
tie in Indonesië zich zou ontw ikkelen. Vandaar dat bij de meeste partijen
(met uitzondering van verm oedelijk de PvdA die zonder meer voor onder
tekening was) de stemming leefde dat Stikker m oest uitvinden hoe ver hij
in deze kon gaan. Deze gedachtengang kom t overeen m et de schets van
Stikkers aanpak in W ashington die W esters geeft. Ze had tevens het voor
deel, w aar Jaquet op wijst, dat Stikker bij een eventuele afwijzing in Neder
land overtuigend kon concluderen dat er w erkelijk niet m eer te bereiken
was gew eest. Als dat zo was, dan had Stikker de verhoudingen in N eder
land goed ingeschat, w ant bij zijn terugkeer in Den Haag keurde de kam er
com m issie zijn handelw ijze goed en ook de Kamer als zodanig legde zich
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neer bij dit fait accompli. Blijft de vraag of de publieke opinie en de volks
vertegenw oordiging in febru ari/m aart 1949 inderdaad de ondertekening
van het Atlantisch pact hadden w illen verhinderen. Jaquet m eent dat dat
niet zo was: als het erop aan kwam kon Nederland geen vuist maken. Er be
stond onvoldoende bereidheid om de wereld te trotseren. 'De ervaringen
gedurende de Tweede W ereldoorlog hadden traum atische gevoelens tegen
het vóóroorlogse neutralism e gewekt. Gevoelens die w erden gestim uleerd
door de vrees voor Russische expansie. (...) Bovendien begon zich in 1949 in
Nederland langzaam een heroriëntatie af te tekenen, die zich richtte op de
Europese sam enw erking en op de Verenigde Staten.'120 Hoe dit ook zij, de
volksvertegenw oordiging zou Stikkers koersw ijziging zonder veel bezw aar
goedkeuren. Dit gebeurde tijdens de bijeenkom st van de kam ercom m issie
op 29 april. Van belang hierbij is te constateren dat zich in het voorjaar van
1949 een om slag m anifesteerde in het denken in Nederland over de Indone
sische onafhankelijkheid. Deze omslag concretiseerde zich bijzonder snel in
de onderhandelingen m et Djokjakarta. Eind maart accepteerde Den Haag de
ruling van de V eiligheidsraad. Enkele weken later begonnen de Van Roijen-Roem -besprekingen. Deze leidden op 7 mei tot een overeenkomst die de
weg vrijm aakte voor de Ronde-Tafelconferentie. Kortom , toen het verdrag
op 15 juli in de Kamer werd behandeld, w aren de bakens reeds verzet.
Op 29 april berichtte Stikker de kamercommissie over de gang van zaken.
Hij had er alles aan gedaan om de regering in W ashington te bew erken.
M aar tevergeefs. Intussen had de Am erikaanse Senaat een am endem ent in
de M arshallw et aangenom en w aardoor bij het treffen van econom ische
sancties door de Veiligheidsraad de M arshallhulp automatisch zou worden
stopgezet. De verwachting was dat een soortgelijke bepaling in de wet op de
m ilitaire hulpverlening zou w orden opgenom en. Hierop had Stikker ge
meend zijn verzet te m oeten staken; 'al loopt het in Indonesië verkeerd af,
moeten w e dan ook nog buiten het Atlantisch pact blijven?’ Hij wees op de
enorm e betekenis van het pact voor W est-Europa. De N ederlandse d eel
name daaraan was voor de andere bondgenoten weliswaar van groot belang
- 'men heeft ons gelukkig nodig' - maar daar m oest Nederland 'heel voor
zichtig ’ m ee zijn, met andere woorden, zijn hand niet overspelen. Er w as
dus geen andere weg geweest dan het verdrag te tekenen en Stikker drong er
op aan dat het verdrag door de Kamer geratificeerd werd. De enige vorm
van obstructie kon eventueel een vertraging van de procedure zijn. 'Laat
(de) Kam er m aar niet te veel haast m aken', w as zijn advies. 'Als de be
sp rek in g en ) in Bat(avia) goed lopen, dan kan het w el w at vlugger, anders
zeker niet te vlug.'121 Al m et al presenteerde Stikker zich als de realist voor
w ie geen andere weg meer openstond. De commissieleden accepteerden zijn
argumenten. Na Stikkers betoog volgde geen lange discussie meer. Van der
Goes wees eveneens op het belang van het A tlantisch pact. Hij meende:
'Laat men de onderlinge ruzie niet naar buiten brengen. Geen bezw aar te
gen enig uitstel. M aar als wij bekrachtiging afhankelijk stellen van (de) Am
(erikaanse) houding, zou ik daar groot bezwaar tegen hebben.' Ook Schmal
vond dat er niet in het openbaar over de ruzie gesproken kon worden 'want
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dan zou men (een) dubium creëren, dat er niet is. W e zullen aan het Atl
(antisch) p(act) wel moeten m eedoen.'122
Een 'zware schaduw' over de alliantie
Ook al had de com m issie voor buitenlandse zaken de realistische houding
van Stikker gesteund, toch was de Amerikaanse houding in het Indonesisch
conflict een van de hoofdpunten in het debat over het NAVO-verdrag op 15
juli 1949. De vergaande bem oeienis van W ashington was velen een doorn
in het oog. Klom pé sprak van de 'zware schaduw' die over de alliantie
lag .123 D e m eeste w oordvoerders vroegen zich af of Stikker niet wat m eer
van zich had m oeten afbijten. W elter betw ijfelde of de betrekkingen m et de
VS en m et het Verenigd Koninkrijk wel zo vriendschappelijk waren. H ad
den die landen Nederland niet gedwongen een politiek te volgen 'die ons
financieel en econom isch laat doodbloeden en ons dus als partner in het At
lantisch bondgenootschap belangrijk aan betekenis doet verliezen'. V an
w ege zijn strategische ligging was deelnem ing van Nederland aan het pact
van groot belang voor de bondgenoten: 'De Regering had dit argum ent tij
dens de onderhandelingen krachtiger m oeten gebruiken.'124 V erw ijzend
naar de em bargokw estie vroeg ook Schmal zich af of Nederland voor zijn
toetreding 'een genoegzam e prijs’ had w eten te bedingen.125 Klom pé wees
er op dat som m ige N AVO-partners door em bargo's verhinderden in Azië
'de w aarden te verdedigen waar het pact in Europa voor staat'. Zij veron
derstelde 'dat de Regering dan ook, alvorens dit verdrag te ratificeren, een
zeer ernstig woord met de regeringen zal spreken'.126 Ook VVD en ARP ga
ven lucht aan hun grieven jegens de Britse en Am erikaanse bem oeienis in
Indonesië. Korthals hoopte 'dat het besef zal doordringen, dat hetgeen wij
in Indonesië doen, ook van belang is voor de W esterse beschaving. (...) Men
m oet in de VS en in Engeland w el begrijpen, dat, indien dit eilandenrijk in
handen van de com m unisten zou kom en, dit een verzw akking voor de
W esterse Staten en de W esterse beschaving zou betekenen en het com m u
nistische Rusland in de kaart zou spelen.'127
Alleen de PvdA schaarde zich niet bij de critici. De Kadt wees hun pre
tenties van de hand: 'Maar laten wij de zaken niet zo stellen alsof wij, hier
in Europa, slachtoffer zijn van de Am erikaanse belangenpolitiek, als wij
ons bij het Atlantisch Pact aansluiten. A lsof wij Amerika een dienst bew ij
zen door toe te stem m en in die aansluiting. W at dan weer m et zich m ee
brengt, dat wij voorwaarden gaan stellen: Wij, zo zegt men dan, doen alleen
mee, als gij, Amerikanen, Uw houding ten opzichte van Indonesië w ijzigt.
H et is niet mijn bedoeling deze zaak aan de orde te stellen, maar het is wèl
m ijn bedoeling er op te wijzen, dat aansluiting in ons belang is en dat wij
het daarom moeten doen en dat de dingen, als men dan scherp wil redene
ren, ten slotte zo staan, dat Amerika het ook zonder ons kan, m aar dat wij
in de om standigheden, waarin wij zijn gekomen na deze w ereldoorlog, het
niet zonder Am erika kunnen. Als wij op dit ogenblik nog in vrijheid zijn,
hebben wij dat in de voornaamste plaats te danken aan de kracht, w elke uit
gaat van de Verenigde Staten van Amerika. Dat is de basis voor het Atlan75
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tisch Pact, evenals dat andere, dat onze levensbeschouwingen in het groot
gezien, sam envallen .'128
Ook Stikker uitte zich in min of meer krachtige termen. 'W anneer (...) in
strijd met alle recht en redelijkheid (...) tegenover som m ige delen van het
K oninkrijk door bepaalde landen m aatregelen van econom ische en p o li
tieke aard worden genomen, die het herstel van Nederland kunstm atig b e
lem m eren en die beletten, dat de nodige m aatregelen voor beveiliging en
ontw ikkeling van de overzeese gebiedsdelen worden genomen, dan treft de
blaam daarvoor niet Nederland, doch de Regeringen die door haar houding
een gezonde ontw ikkeling in de verhoudingen in O ost-A zië onm ogelijk
m aken. W anneer ik dit hier in het openbaar zo openhartig stel, dan zullen,
naar ik verw acht, de heren Schm al, W elter, Bruins Slot en m ejuffrouw
Klom pé wel w illen aannem en, dat dit in het diplom atieke verkeer m in 
stens even duidelijk is gezegd. (...) Een m inister van Buitenlandse Zaken
heeft de neiging zich voorzichtig uit te laten, maar toch meen ik te mogen
zeggen: op den duur zijn afwijkingen in de gem eenschappelijke sam enw er
king tussen w erkelijk verbondenen niet denkbaar. De Regering zal daar
tegen blijven opkomen: im mers, het zijn betreurensw aardige overblijfselen
uit een tijdperk van niet op het recht gegronde bem oeienis m et inw endige
aangelegenheden van bevriende staten, een tijdperk, dat naar ik hoop spoe
dig tot het verleden zal behoren.'129
Door de loop der gebeurtenissen in Indonesië had de kwestie echter veel
van haar belang verloren. De kam erleden lieten het daarom bij hun kriti
sche opm erkingen om hun gemoed te luchten. M aar ook op langere ter
m ijn zouden de ervaringen m et de dekolonisatie van Indonesië toch een
rol blijven spelen in het N ederlands buitenlands beleid. Dat bleek uit de
kanttekeningen die geplaatst w erden bij de V N -interventie in de Koreaoorlog. Dezelfde gevoelens speelden ook een rol in het verzet tegen de plan
nen van de NAVO om de Koninklijke Marine geen belangrijke rol te geven
in de bondgenootschappelijke defensie. M aar tot een w erkelijke verstoring
in de betrekkingen met de VS heeft de dekolonisatie geen aanleiding gege
ven .
Tijdens de behandeling van het verdrag in de Eerste Kamer op 3 augustus
w erden geen nieuw e argum enten meer naar voren gebracht. De kw estie
van het Am erikaanse wapenembargo had door de loop der gebeurtenissen
veel van zijn belang verloren. Toch vonden Algra en Reijers dat uit de af
faire een belangrijke les getrokken kon worden. Beiden wezen erop dat N e
derland ten opzichte van de alliantie in het algem een en tegenover de VS
in het bijzonder 'een zekere zelfstandigheid’ moest bewaren. Ook de behan
deling van de Nederlandse belangen in Duitsland verdroeg zich volgens
hen niet met de eis dat Nederland als ’volwaardige bondgenoot’ m oest wor
den behandeld. Den Haag diende zijn eisen duidelijker te stellen. In elk ge
val m oest de Koninklijke M arine 'een eigen plaats' in h et Noordatlantisch
verdedigingssysteem krijgen.130
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S p an je
Ten slotte was het feit dat Franco-Spanje niet in de NAVO was opgenomen,
onderwerp van debat in de Kamer: waarom Portugal wel, en Spanje niet, zo
vroegen som m igen zich af. Vooral de fractie van de PvdA wilde weten of
Nederland zou verhinderen dat het Noordatlantisch verdrag zou dienen tot
handhaving van totalitaire of fascistische regimes. Zij w ilde in dit verband
w eten hoe de regering de toestand in Portugal beoordeelde. D aarentegen
meenden de fracties van CHU en KVP dat het ontbreken van Spanje in het
bondgenootschap een ernstige politieke en strategische leem te tot gevolg
had. Zij vonden het onderscheid dat tussen Portugal en Spanje gem aakt
werd, niet overtuigend.131
Stikker had duidelijk m oeite uit te leggen waarom Portugal w èl en Span
je niet in het bondgenootschap was opgenom en. Hij was het eens m et de
PvdA-fractie dat ook in Portugal toestanden heersten die in veel opzichten
verschilden van die in Nederland. Maar volgens Stikker was dat geen reden
om het land uit de NAVO te weren: 'Indien men im mers m et de Regering
van oordeel is, dat een der belangrijkste elem enten van het gem eenschap
pelijk erfdeel der W esterse M ogendheden wordt gevormd door de Christe
lijke traditie, dan lijkt er geen aanleiding te zijn om Portugal hiervan uit te
sluiten alleen op grond van het feit, dat verschillende aspecten van zijn be
stuur niet een beeld vertonen gelijkvorm ig aan dat van andere landen.'
Spanje daarentegen voldeed volgens de m inister niet aan de vereisten die
voor deelnem ing aan het verdrag w aren gesteld. Tegenover het bezw aar
van het meten met twee m aten stelde Stikker 'dat de situatie in Spanje, in
tegenstelling tot die in Portugal, geleid heeft tot een interventie van de Ver
enigde Naties, w elke het bezw aarlijk m aakt om dit land op één lijn te stel
len m et andere W esteuropese M ogendheden die in het V erdrag zijn ver
en ig d '.132
J.A.W . Burger (PvdA) keurde hierop het kabinetsstandpunt goed, zonder
verder m eer aan de Portugese deelname te refereren. Hij meende 'dat men
aan de W esterse landen het geloof en de strijd voor de democratie zou ont
nem en (...) w anneer het onze taak zou zijn om m ede voor een fascistisch
land (...) zich te m oeten inzetten. Dat is een volm aakte onm ogelijkheid.'
O pm erkelijk is dat Burgers partijgenoot De Kadt een sam enw erking m et
Spanje niet bij voorbaat uitsloot. Volgens De Kadt was het belangrijkste dat
de kern van het pact dem ocratisch was. Zoals in de Tweede W ereldoorlog
de sam enw erking m et de Sovjet-U nie een noodzakelijk feit w as gew eest,
zou ook in een eventueel toekomstig conflict niet gezegd kunnen worden:
'(...) er kan geen sam engaan zijn tussen de democratieën en een totalitaire
sta a t.'133
De VVD steunde het standpunt van het kabinet. KVP en ARP spraken
zich tijdens het debat hierover niet verder uit. Alleen W elter vond dat
Spanje in de NAVO had m oeten w orden opgenom en. Volgens hem was
het de hoogste tijd om het VN-besluit over de terugroeping van diplom atie
ke vertegenw oordigers in te trekken.134
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M ilitaire hulpverlening

Het verdrag tot wederzijdse hulpverlening
Op de dag van de ondertekening van het Noordatlantisch verdrag w endden
acht W esteuropese landen, w aaronder Nederland, zich tot de VS m et het
verzoek om hulp in de vorm van w apens en m aterieel om ze in staat te
stellen hun defensie op het peil te brengen dat noodzakelijk w as om te vol
doen aan de bondgenootschappelijke verplichtingen. De Europese landen
beriepen zich hierbij op artikel 3 van het NAVO-verdrag dat de bondgeno
ten verplichtte tot het verlenen van w ederzijdse bijstand. De onderhande
lingen over dit verzoek leidden tot de opstelling van een grootscheeps m ili
tair hulpprogram m a, het Mutual Defence Assistance Program (M DAP). In
oktober 1949 w erd dit program m a door de A m erikaanse volksvertegen
w oordiging goedgekeurd. Het Congres bepaalde dat de VS bilaterale ver
dragen hierover m et de hulpontvangende landen m oest sluiten en vo
teerde een bedrag van $ 100 miljoen voor wapenleveranties aan de NAVObondgenoten.
Op 27 januari 1950 tekende am bassadeur E.N. van Kleffens in W ashing
ton het verdrag tot wederzijdse hulpverlening inzake de verdediging tussen
Nederland en de VS. Op dezelfde dag sloten de andere bondgenoten gelijk
soortige verdragen. Het verdrag vertoonde in zijn opzet grote gelijkenis met
een andere bilaterale overeenkom st: die voor de verlening van de M ar
shallhulp. Aanvankelijk was het de bedoeling dat beide hulpprogram m a’s
naast elkaar zouden bestaan. Vanaf 1951 zou de m ilitaire hulp de econo
m ische echter overvleugelen. Na het uitbreken van de Korea-oorlog, groei
de het belang van de opbouw van de westerse defensie. Niet m eer het eco
nom isch herstel van een hulpontvangend land, m aar de hoogte van zijn
defensie-inspanning werd de sleutel voor de verdeling van de hulp. De mi
litaire hulp aan Nederland werd formeel in 1961 beëindigd.135
De tekst van het verdrag omvatte de algem ene regels en voorw aarden
w aaronder de m ilitaire steun zou plaatsvinden. H et was de uitdrukkelijke
bedoeling van zowel de VS als de hulpontvangende landen, dat de opbouw
van een adequaat defensie-apparaat op geen enkele wijze het econom isch
herstel m ocht belem m eren, aangezien dit herstel zelf een belangrijke factor
was voor het handhaven van de vrede en veiligheid. N ederland had zich
bij de onderhandelingen op het standpunt gesteld dat een regeling van zulk
een verstrekkend belang aan de Staten-G eneraal m oest worden overlegd.
Het verdrag zou in w erking treden op de dag van ondertekening. De VS
zouden terstond een begin maken met de leveranties. Nederland diende de
overeenkom st binnen 45 dagen te ratificeren. Een kleine groep A m eri
kaanse m ilitaire deskundigen zou, vanuit de Am erikaanse am bassade in
Den Haag, m edew erking verlenen bij de uitvoering van het hulpprogram 
m a .136
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Enige punten van kritiek
In verband m et de ratificatieterm ijn was haast geboden. M aar de snelheid
waarm ee het verdrag door de beide Kamers werd behandeld had ook te m a
ken m et de nagenoeg algem ene instem m ing met het w etsvoorstel. Som 
m ige fracties m eenden zich daarom zelfs van beschouw ingen te kunnen
onthouden, zoals ARP, CHU en VVD. De wezenlijke, principiële beslissing
w as volgens hen al genom en bij de aanvaarding van het N oordatlantisch
verdrag. Alleen de CPN verzette zich tegen het wetsontw erp.137
H et kabinet presenteerde het verdrag als een nieuwe fase in de ontw ikke
ling van de verdedigingskracht van de vrije westerse w ereld. De m otieven
h iervoor w erden in de korte toelichting 'voldoende bekend' v eron d er
ste ld .138 De m eeste fracties w aren het daar volledig mee eens. Zonder de
A m erikaanse hulpverlening w as de spoedige vorm ing van een gem een
schappelijke defensie onm ogelijk.139
Toch w erd op enkele punten kritiek geuit. Een eerste punt van kritiek
was dat Surinam e en de Nederlandse Antillen niet zouden profiteren van
de hulpverlening. Algem een drong men erop aan te bew erkstelligen dat het
te ontvangen m aterieel ook gebruikt kon w orden voor de defensie van de
W est - gebiedsdelen die toch van groot belang w aren voor de verdediging
van het Atlantisch gebied. De hulpverlening was echter bedoeld voor de
landen en gebiedsdelen behorend tot het Atlantisch pact. Stikker w ees erop
dat er een mogelijkheid bestond om bepaald m aterieel uit de VS elders te
gebru iken m its N ederland een zelfde hoeveelheid goederen voor de
w ederopbouw van de defensie in Europa zou inzetten.140
Tw eede punt van kritiek was dat de Verenigde Staten van Indonesië niet
van te voren waren gekend in het verdrag. De simpele kennisgeving achter
af die had plaatsgevonden was volgens velen niet in overeenstem m ing met
de bepalingen van de RTC over sam enwerking op het terrein van de b u i
tenlandse politiek. Ook in de openbare debatten wees m et nam e de KVPfractie erop dat de overeenkomst m et de Uniepartners trouw m oest worden
nageleefd. Het kabinet hield vanaf het begin staande dat de gevolgde proce
dure juist was geweest. Het verdrag vloeide voort uit het NAVO-pact en be
vatte 'als zodanig' geen nieuw e elem enten; aangezien het Atlantisch ver
drag en zijn doelstellingen bekend w aren aan de Indonesische regering, 'be
stond er geen aanleiding (...) overleg te plegen'.141 Dit onderwerp zou in
jun i 1950 ook weer in het debat over de Koreaverklaring door de kam er
leden naar voren worden gebracht. De verwijzing naar het Uniestatuut leek
een soort rituele dans geworden. W ederom bleek het kabinet niet van zins
Indonesië nauw bij het buitenlands beleid te betrekken en w ederom ver
bonden de kamerleden daar geen consequenties aan.
Het voornaam ste bezwaar bij de behandeling van het M DAP-verdrag be
trof het ontbreken van enigerlei informatie over de financiële en m ateriële
aspecten van de hulpverlening. Hoe om vangrijk zou de hulp zijn? En w at
w aren de gevolgen van de hulp voor de opbouw van de krijgsmacht? Maar
bovenal: welke financiële consequenties zou de hulp voor Nederland met
zich m eebrengen? Stikker zei hierover nog geen duidelijkheid te kunnen
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geven en kondigde aan dat bij de komende behandeling van de begrotingen
van Oorlog en M arine op de vragen zou worden ingegaan.142
De kam erleden nam en geen genoegen m et dit antwoord. Voor de PvdA
w as het van groot belang te w eten hoe de m ilitaire hulp in verband stond
met de opbouw van de geallieerde strijdkrachten. Vorrink stelde dat de w er
kelijke betekenis van de hulp afhing van de bereidheid der bondgenoten
om tot een coördinatie van de defensie te komen: wapens en m aterieel die
w erden aangevraagd stonden immers in rechtstreeks verband met de taak,
die men in het geheel der Atlantische verdediging had toegewezen gekre
g en .143 De overige partijen ging het toch vooral om de onduidelijke finan
ciële consequenties van de hulpverlening. H oeveel zou N ederland zelf
moeten bijdragen voor zijn aandeel in de bondgenootschappelijke defensie?
En: zou de hulp extra kosten voor ons land m et zich meebrengen voor bij
voorbeeld transport, opslag en onderhoud van het ontvangen m aterieel? In
dat geval zou de volksvertegenw oordiging door nu 'ja' te zeggen in een la
ter stadium voor een fait accompli gesteld kunnen w orden. M inister W .F.
Schokking van Oorlog en M arine zei dat het 'niet doenlijk' was meer infor
matie te geven over aard en omvang van de hulp, laat staan over de finan
ciële consequenties. Hij kon slechts vaag aangeven dat de hulp zou bestaan
uit m aterieel uit de Am erikaanse surplusvoorraden, onderhoudsonderdelen en bedragen voor de opbouw van militaire produktie in Nederland. Pas
w anneer precies vaststond w at er geleverd zou worden, kon het totaal aan
financiële consequenties worden overzien.144 Deze onduidelijkheid m aakte
dat de m eeste fracties in de Eerste Kamer weliswaar voor het wetsontwerp
stem den, m aar onder het uitdrukkelijke voorbehoud van de beoordeling
van de financiële consequenties.

C om m unistisch

verzet

Het verdrag ontm oette een felle oppositie van de CPN. In scherpe bew oor
dingen hekelden de communisten het 'oorlogszuchtig karakter' van het A t
lantisch pact. Zij vreesden dat de wapenleveranties een norm aal herstel van
de econom ie in de weg zouden staan. Door de opstelling van de CPN waren
de debatten bijzonder rumoerig. De com m unisten interrum peerden voort
durend in de betogen van andere kamerleden. Herhaalde m alen m oest de
voorzitter hun ontoelaatbare uitspraken laten terugnemen. Ook het publiek
gedroeg zich onrustig. In de Tweede Kamer werden enkele ordeverstoorders
verw ijderd, terwijl de voorzitter in de Eerste Kam er de hele tribune liet
ontruim en. De CPN was vooral gekant tegen het 'ijltem po' w aarin het
w etsontwerp moest worden afgedaan. De vanzelfsprekendheid w aarmee dat
gebeurde m aakte duidelijk dat de com m unisten volledig buiten spel ston
den. Het was dan ook niet verw onderlijk dat een van de scherpste inci
denten tijdens het debat hierin zijn oorzaak vond. Alvorens de discussie in
de Tweede Kamer te openen, stelde de voorzitter voor om de spreektijd per
fractie te beperken. W agenaar protesteerde hiertegen, w aarna het tot een
felle w oordenw isseling kwam. Wagenaar: 'Het is een schande w at hier ge
beu rt!’ Kortenhorst: ’lk ontneem U het woord. Als U nog éénmaal een der80
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gelijke opm erking maakt, laat ik U de zaal uitzetten.' W agenaar: 'Dat is al
geprobeerd, maar zal ook nu niet gebeuren.' Hierop besloot de voorzitter
W agenaar voor een dag de toegang tot het kamergebouw te ontzeggen. Hij
schorste de vergadering om de CPN-afgevaardigde de gelegenheid te geven
zich te verw ijderen. Na hervatting van de bijeenkom st kwam W agenaar
echter weer binnen. W ederom moest de voorzitter de vergadering schorsen,
ditmaal om de rijkspolitie de gelegenheid te geven W agenaar aan handen
en voeten de zaal uit te dragen.145 Dit incident mag tekenend heten voor de
bijzonder felle opstelling van de CPN tegenover alles wat het A tlantisch
bondgenootschap betrof. Van Santen merkte naar aanleiding van het inci
dent op dat er sprake was van een conflict tussen regering en CPN. Hij vond
het een schande dat verijdeld was dat 'de verdedigers van de vrede' in de
Tweede Kam er onbeperkt konden spreken.146
Het isolem ent van de CPN bleek ook uit het feit dat de andere fracties
niet of nauw elijks reageerden op de communistische stellingen. In de Eerste
Kam er m aakte G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck duidelijk dat het kabinet wat
hem betrof had kunnen volstaan m et een schriftelijke behandeling van het
w etsontw erp. N iet alleen vanw ege het vrijw el onom streden karakter er
van, m aar ook 'om niet teveel reliëf te geven aan eventueel te verwachten
stellingnam e van som m ige andere led en '.147 Drees m erkte op dat hem al
tijd had verw onderd 'de ongelofelijke vrijm oedigheid w aarm ede zij (de
com m u nisten, /W B) in ons land spreken van "aantasting van dem ocrati
sche rechten", w anneer het gaat om dingen, die in landen w aarvoor de h e
ren sym pathie gevoelen, geen moment zouden w orden geduld'.148
Korea
Na de bevrijding van Korea in 1945 konden de geallieerden het niet eens
worden over de toekomstige bestuursvorm van het land. Deze impasse liep
al snel uit op een verdeling: het noorden stond onder invloed van de Rus
sen, het zuiden lag in de Amerikaanse invloedssfeer. De 38ste breedtegraad
vorm de de dem arcatielijn tussen Noord- en Zuid-Korea. In de vroege och
tend van zondag 25 juni 1950 trokken N oordkoreaanse troepen onver
wachts de grens over. De wereld was geschokt: in de Koude Oorlog werd nu
w erkelijk gevochten. Het was onduidelijk bij wie de verantw oordelijkheid
voor de aanval lag. In Moskou of Peking? Of alleen bij de Noord-Koreanen.
Indertijd w as het m oeilijk te geloven dat Moskou, dat Noord-Korea in het
leven had geroepen en had bewapend, er niets mee te maken had. Hoe het
ook zij, de aanvallers hadden verm oedelijk de snelle w esterse reactie niet
v o o rz ie n .149 Nog op de dag van de inval besloot H.S. Trum an dat de VS
steun zouden bieden aan Zuid-Korea. Zo spoedig m ogelijk zouden land
strijdkrachten naar de bedreigde republiek worden gezonden. Intussen werd
de Am erikaanse zevende vloot naar de wateren tussen de Volksrepubliek
China en Formosa gedirigeerd, omdat W ashington ook acties vreesde tegen
N ationalistisch China. De snelle reactie van de VS was in overeenstem 
m ing m et de enkele jaren daarvoor geform uleerde doctrine van containment, van indam m ing van het communisme. De VS riepen tevens de VN81
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V eiligheidsraad bijeen. Profiterend van een tijdelijke boycot van de raad
door de Sovjet-Unie, keurde de Veiligheidsraad drie Amerikaanse ontw erp
resoluties goed. De eerste beval een staakt-het-vuren en de terugtrekking
van de Noordkoreaanse troepen achter de 38ste breedtegraad. De tweede re
solutie riep op tot m ilitaire actie tegen de agressor. Op 7 juli verzocht een
derde resolutie de VS een opperbevelhebber te benoem en voor alle VNstrijdkrachten in Zuid-Korea. De volgende dag benoem de Trum an generaal
D. M acArthur, de held uit de oorlog tegen Japan, in deze functie.

Het verloop van de strijd
Hier kan niet diep worden ingegaan op de com plexe geschiedenis van de
Korea-oorlog. In de hiervolgende schets van het verloop van de strijd staat
centraal de visie van de W esteuropese regeringen op het conflict en de daar
uit voortvloeiende spanningen in het NAVO-bondgenootschap.
De N oordkoreaanse opmars leek aanvankelijk niet te stuiten. Tw ee da
gen na de inval w as Seoel reeds veroverd. H alf juli w aren de VN -troepen
m eer dan honderd kilom eter teruggeslagen. Begin septem ber restte nog
slechts een klein bruggehoofd in het zuidoosten van het schiereiland. Op 15
septem ber landde echter een grote VN -invasiem acht op Korea's w estkust
en begon een tegenoffensief. Het strijdbeeld veranderde totaal: de NoordKoreanen werden teruggeslagen. Op 26 september werd Seoel heroverd.
N aarm ate de Noord-Koreanen verder w erden teruggew orpen, m aakten
aan VN -zijde m ilitaire problem en plaats voor politieke dilem m a's. Vanaf
het begin van de oorlog was rekening gehouden m et het gevaar dat de VS
in conflict zouden komen met de Volksrepubliek China. Met nam e het ge
schil over Form osa zou zodanig kunnen escaleren dat het conflict niet tot
Korea beperkt zou blijven. Vooral de Europese bondgenoten waren bang dat
dit zou gebeuren. Zij vreesden niet alleen de escalatie van het conflict in het
Verre O osten maar ook de consequenties daarvan in het W esten. W anneer
de VS te zw aar betrokken raakten in Azië, zou de Sovjet-U nie in Europa
vrij spel krijgen. Het gevaar van een Sino-Am erikaanse oorlog w as reëel.
A llereerst leek een Chinese interventie in Korea niet uitgesloten. Peking
voerde vanaf het begin van de strijd een felle propaganda-oorlog tegen de
VS. M aar W ashington zou ook om binnenlands-politieke redenen gedw on
gen kunnen worden op een conflict met de Chinese Volksrepubliek aan te
sturen. Het anticom m unism e nam gedurende de Korea-oorlog een grote
vlucht in Am erika. Voor velen was die oorlog nauw gelieerd m et recente
ontw ikkelingen in China. De com m unistische overw inning was nog steeds
een doorn in het oog van de China-lobby en de - oppositionele - Republi
keinse partij. Zij zagen de Korea-oorlog als een mogelijkheid om de neder
laag ongedaan te maken.
Trum an en A cheson w ilden voorkom en dat de Korea-oorlog zou ont
aarden in een algem een conflict. Hierbij m oesten zij niet alleen rekening
houden met de sterke Republikeinse oppositie en een oververhitte publieke
opinie, maar ook met de eigengereide opperbevelhebber in Korea, generaal
M acArthur. Hoewel de VN hadden toegestaan dat de troepen van de VN de
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38ste breedtegraad overschreden, maakte de generaal duidelijk dat de ver
overing van heel Noord-Korea zijn doel was. Naarmate de opm ars der VNtroepen vorderde, groeide het gevaar van een Chinese interventie. M acA r
thur w ees een diplom atieke oplossing van het dreigend conflict van de
hand; zijn uitlatingen gedurende de herfst over de strijd tegen het com 
m unism e w ezen er zelfs op dat de opperbevelhebber aankoerste op een
conflict met Peking. W ashington trachtte tevergeefs de onstuimige generaal
in toom te houden.
Begin novem ber gebeurde wat gevreesd werd: de Chinese interventie was
een feit. O fficieel ging het om vrijw illigers. Zij ondernam en een groot
scheepse aanval. De VN -strijdkrachten werden in het defensief gedrongen.
Intussen bereikte het conflict tussen de Am erikaanse opperbevelhebber en
zijn po litiek e chefs in W ashington een nieuw hoogtepunt. M acA rthur
drong erop aan dat doelen in China zouden worden aangevallen. Trum an
verbood echter acties op Chinees grondgebied. In een toespraak hekelde de
generaal vervolgens de 'slappe' politieke leiding. H ierover ontstond een
fors m eningsverschil met de Europese bondgenoten.
De N A VO -bondgenoten volgden het conflict tussen president en gene
raal met argusogen. Alom werd getwijfeld aan de voorzichtigheid van W as
hington. In decem ber reisde de Britse prem ier C. Attlee naar W ashington
om bij de Am erikanen aan te dringen op m atiging. Trum an en Acheson
hoorden de W esteuropese pleidooien tegen m ogelijk onbezonnen gedrag
beleefd aan, m aar w eigerden elke m edezeggenschap van de bondgenoten
over de oorlogvoering te aanvaarden. Het gevaar was reëel dat de VS, in het
nauw gedrongen door de communistische opmars, het conflict onaanvaard
baar zouden laten escaleren door het gebruik van atoomwapens. Inderdaad
drong M acA rthur aan op een oorlogsverklaring aan de V olksrepu bliek
China en op de inzet van atoomwapens. De crisis in de NAVO verscherpte
in januari 1951 toen de VN-troepen enkele gevoelige nederlagen leden. De
frontlijn stabiliseerde zich evenwel rond de 38ste breedtegraad. Beide partij
en bleek in voorzichtige onderlinge contacten, dat onderhandelingen op ba
sis van een terugkeer naar de situatie van vóór juni 1950 m ogelijk waren.
V óórdat hier echter vorderingen gem aakt konden w orden, stelde M acA r
thur een ultim atum aan Peking: wanneer China geen wapenstilstand langs
de 38ste breedtegraad accepteerde, zou zijn grondgebied worden aangeval
len. Kort daarop publiceerde een Republikeinse afgevaardigde een brief van
de generaal w aarin deze onomwonden zijn oorlogsdoelen uiteenzette. H ier
door w as de positie van de opperbevelhebber onhoudbaar geworden. Begin
april werd hij door Trum an uit zijn functie ontheven. In juli begonnen de
vredesbesprekingen, hoew el de vijandelijkheden nog niet w aren gestaakt.
Ze zouden pas twee jaar later eindigen, na moeizame onderhandelingen.

De Nederlandse regering en Korea
Het kabinet-Drees-Van Schaik reageerde prom pt op de inval in Zuid-Korea.
Het Plein zond een officieus com m entaar aan de pers w aarin te kennen
werd gegeven, dat men de ontbrande strijd kon opvatten als een krachtproef
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tussen de Sovjet-U nie en de VS. In de regeringsverklaring van 29 juni stel
de het kabinet bezorgd te zijn over 'de aanranding van de vrede'. Het was
verheugd over de VN-resoluties en m aakte bekend dat het besloten had ge
volg te geven aan de aanbeveling 'om bijstand aan de Republiek Korea te
verlenen, met het doel aan de gewapende aanval door de strijdkrachten van
N oord-Korea het hoofd te bieden en bij te dragen tot het herstel van vrede
en veiligheid in het betrokken gebied'. Het kabinet overw oog 'zeestrijdkrachten vrij te maken, w elke zullen kunnen deelnem en aan de noodzake
lijke m aatregelen in genoemd gebied'.150
Op 4 juli gaf het kabinet de torpedojager 'Evertsen', die in Indonesië was
gestationeerd, opdracht zich te voegen bij de VN-m arinestrijdkrachten in de
w ateren van K orea.151 M edio juli en begin augustus kwam en via de VN en
de Am erikaanse ambassade in Den Haag verzoeken binnen om ook troepen
beschikbaar te stellen in Korea. Het kabinet reageerde hier terughoudend op.
Drees erkende dat het zowel voor de VN als in internationaal opzicht van
betekenis was dat ook de Nederlandse vlag in Korea w apperde. Het zou
echter gaan om een symbolische deelneming. De prem ier stelde vast dat het
niet kon gaan om reguliere eenheden 'aangezien met het oog op de eigen
defensie geen m ensen kunnen worden gemist'. Er kon daarom alleen spra
ke zijn van het uitzenden van vrijw illigers.152 Het detachement zou in ok
tober in Korea aankom en.153
De trage Nederlandse besluitvorm ing was een gevolg van de bezorgdheid
over het Amerikaanse beleid ten aanzien van de Volksrepubliek China. Ne
derland en Engeland waren de enige westerse landen die begin 1950 het re
gime in Peking hadden erkend. De Amerikaanse steun aan Formosa stuitte
in heel Azië op grote weerstand en dreigde in de optiek van vooral Stikker
de relaties tussen Europa en Azië te verstoren.154 Na het offensief van M ac
Arthur in septem ber en vooral na de Chinese interventie eind oktober
groeide in het kabinet de vrees dat het conflict zou escaleren tot een volle
dige oorlog met China. Stikker pleitte ervoor dat Nederland de Britse pre
mier Attlee zou steunen in diens streven naar lokalisering van de strijd in
Korea. Hij w aarschuw de dat bij een oorlog tegen China 'de m ilitaire m an
kracht aan het W esten (zal) worden onttrokken’. Drees was het met Stikker
eens dat er voorzichtig gehandeld m oest w orden, m aar w ees m ogelijke
com prom issen met Peking, bijvoorbeeld over Formosa, van de hand w ant
'dit zou een grote overw inning voor de com m unistische landen betek e
nen'. De prem ier constateerde 'dat China thans even gevaarlijk is als Rus
land. De positie van het W esten zal ontzaglijk worden verzwakt als geheel
O ost-Azië aan het communisme teloor zou gaan. (...) thans (wordt) Europa
in Azië verdedigd.'155
N ederlandse diplom aten drongen eind 1950 in W ashington aan op on
derhandelingen met China, op de terugtrekking van de VN-troepen en op
het aanvaarden van de 38ste breedtegraad als grens tussen Noord- en ZuidKorea. Stikker steunde aanvankelijk ook het Britse verzet tegen de Am e
rikaanse VN-resolutie, waarin China als agressor werd veroordeeld. Stikker
vreesde dat deze een volledige breuk met Peking zou veroorzaken. M aar in
de praktijk moesten Engeland en ook Nederland steeds de Am erikaanse be84
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slissingen accepteren. N ederland steunde de Am erikaanse V N -resolutie.
Den H aag kon ook w einig anders. Voortdurend verzet tegen het A m eri
kaanse beleid in Korea zou de vertrouwensrelatie met W ashington hebben
beschadigd. En dat was onaanvaardbaar op een m oment dat Nederland in
Europa volledig afhankelijk was van de Am erikaanse financiële en m ili
taire hulp.156 Intussen verzette Drees zich ook om een andere reden tegen
de door Stikker voorgestelde oppositie tegen de Amerikaanse VN-resolutie.
De prem ier verw ees daarbij naar de am bivalente houding die de Volken
bond indertijd tegenover het fascism e had aangenom en: 'In de ItaliaansAbessijnse oorlog heeft men afdoende sancties tegen Italië verhinderd in de
verw achting, dat de verbinding tussen Italië en Duitsland losser zou w or
den. Deze verwachting is niet in vervulling gegaan, doch wel is de Volken
bond daaraan te gronde gegaan.' Hierop besloot de m inisterraad Stikkers
voorstellen te aanvaarden, met dien verstande dat N ederland zich van
stem m ing over het voorstel inzake collectieve m aatregelen tegen China
zou onthouden, als Engeland zou tegenstem m en.157 U iteindelijk zou de
Am erikaanse resolutie naar Brits voorstel w orden geam endeerd. Ze werd
vervolgens aangenom en met de Nederlandse en Britse stemmen voor.

Parlement en Korea
Op 30 juni 1950, de dag na de regeringsverklaring aangaande Korea, vond de
beraadslaging in de Tweede Kamer plaats. De overgrote meerderheid steun
de de snelle beslissing van het kabinet. Veel meer dan het kabinet, legden de
m eeste fracties een verband tussen de oorlog in Korea en de sovjetpolitiek
in Europa. Voor KVP, PvdA, CHU en ARP was het duidelijk dat het conflict
van m eer dan alleen regionale betekenis was: het was een com m unistische
uitdaging aan de vrije, democratische wereld. In de w oorden van Klompé:
'Het com m unism e, dat krachtens zijn leer moet trachten de vrije dem ocra
tieën om te zetten in zg. volksdem ocratieën en al doende dus de h eer
schappij moet zien te krijgen in alle vrije landen - m et welke m iddelen dan
ook (...) - dit communisme heeft zich hier aan een steekproef gewaagd. Het
zoekt een antwoord op de vraag: Hoe ver kunnen zij gaan? Daarom mag
deze steekproef onder geen voorwaarde slagen. Dit zou immers niet alleen
noodlottig zijn voor Korea, op dit moment, m aar ook voor de gehele ge
m eenschap van vrijheidlievende volken.'158 De meeste sprekers benadruk
ten de eerdere ervaringen met het com m unistisch expansionism e, en dan
vooral zoals dat door M oskou werd bedreven (ook al constateerde Klompé
dat het com m unism e niet aan een bepaald land was gebonden).159 Zoals
Bruins Slot: 'De w urging van het vrije Polen, om welks vrijheid nota bene
de Tw eede W ereldoorlog ontstond. Wij hebben de gelijkschakeling van
Roem enië, van Bulgarije en H ongarije gezien. Wij hebben het (...) drama
van Tsjechoslow akije meegemaakt. Al deze gebeurtenissen tenderen in de
zelfde richting: onderw erping van de wereld aan Sovjet-Rusland. Dit alles
speelde zich af achter het door een onzalige politiek gecreëerde ijzeren gor
dijn. M aar wij hebben ook reeds aanslagen beleefd op gebieden, die niet
door de geallieerde politiek aan de Sovjet-invloedssfeer waren toegewezen.
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Wij hebben een slag om Berlijn gekend en nu hebben wij het geval-Korea.
(...) Wij hebben dus maar één keus en dat is verzet plegen, w aar zich zulk
een aanslag voordoet, en gezamenlijk verzet plegen, een voor allen en allen
voor een .'160 N agenoeg alle sprekers ondersteunden hun pleidooi voor
standvastigheid m et een verw ijzing naar de politiek van appeasem enl je
gens nazi-Duitsland. 'Geen tweede München m eer’, was een veel gehoorde
stelling.
De m eeste w oordvoerders wezen op de zware verplichting die door het
gevolg geven aan de VN-oproep zou ontstaan: m ensenlevens zouden w or
den ingezet. Desondanks was er geen enkele twijfel over de noodzaak van
het ingrijpen en de Nederlandse bijdragen daaraan. Hier en daar werd m il
de kritiek geuit op de rol van de VN in Korea vóór juni 1950: de gevaren
w aren teveel veronachtzaam d en het optreden w as te w einig krachtig ge
weest. Daarom werd het snel en standvastig optreden nu des te meer toege
juicht. Klom pé, Van der Goes en Tilanus benadrukten het legaal karakter
van het VN-optreden. Volgens Klompé was deze actie geen oorlogstoestand
of oorlogsverklaring noch een sanctie, maar een politionele actie. De VN er
kenden slechts één w ettige Koreaanse regering, die van Seoel. Er w as dus
geen sprake van inmenging in de interne aangelegenheden, zoals de SovjetUnie stelde. Ook het feit dat niet alle vijf perm anente leden voor de actie
gestemd hadden, deed niet af aan de rechtsgeldigheid van het besluit. Al
eerder w aren zo toch belangrijke beslissingen door de Veiligheidsraad geno
men, zoals bij de erkenning van Israël toen Engeland zich van stem m ing
had onthouden.161
De CPN verwierp de VN-interventie. Volgens De Groot kwam de 'aan
randing van de vrede', waarvan in de regeringsverklaring sprake w as, niet
van Noord-Korea, maar van de VS en 'een bankroet regime in Zuid-Korea’.
De Amerikaanse steun aan Seoel was een 'directe uitlokking tot agressie’ ge
w eest. De Groot verwierp de 'juridische draaierijen' waarmee zijn collega's
de interventie rechtvaardigden. Hoe iemand in Nederland het woord 'poli
tionele actie' nog in de mond durfde te nemen, was hem een raadsel. V ol
gens De Groot was het besluit van de Veiligheidsraad volkom en onwettig'
om dat noch de Sovjet-Unie, noch China aan de totstandkom ing ervan had
den meegewerkt. Hij vroeg zich overigens af waarom het kabinet plotseling
zo gebonden was aan een besluit van de Veiligheidsraad: 'Er zijn ook beslui
ten van de Veiligheidsraad geweest (...) waarin Nederland (...) als agressor
w erd betiteld , terw ijl de N ederlandse regering al die recom m endations
naast zich heeft neergelegd. Ik zeg niet, dat zij toen gelijk had. Toen was de
Veiligheidsraad in haar recht, maar op dit moment is haar besluit onwettig.'
De Groot waarschuwde er ten slotte voor dat Nederland zou worden m eege
sleept in een door de VS gewilde oorlog tegen de Chinese Volksrepubliek.
Ja, de interventie zou nog veel erger uit de hand kunnen lopen: 'W anneer
Nederland of andere staten aan dit conflict deelnemen, breidt het zich auto
m atisch uit, ook naar Europa.'162
De com m unisten gedroegen zich tijdens de debatten over Korea even
roerig als tijdens die over het Atlantisch pact en de m ilitaire hulpverlening.
Zij ergerden zich wederom mateloos aan de vanzelfsprekendheid van de
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gang van zaken. Het begon al vóór het debat toen de voorzitter de spreektijd
op m axim aal een half uur per fractie bepaalde. Hij deed dit na overleg met
'verscheidene leden van de Kamer' die 'niet meer spreektijd nodig m een
den te hebben om van hun mening te doen blijken'. Gortzak protesteerde;
zijn fractie was niet geconsulteerd en dertig m inuten was veel te w einig
voor de bespreking van 'een zeer belangrijk vraagstuk, dat voor ons land
oorlog of vrede kan betekenen’. De CPN stond echter alleen. Kortenhorst
bracht zijn voorstel in stem m ing, w aarna het met alleen de com m unisti
sche stem m en tegen werd aangenom en.163 De CPN-leden interrum peerden
voortdurend in de redevoeringen van de verschillende sprekers. Herhaalde
malen riep de voorzitter hen tot de orde ('Ik verzoek de heren hun zenu
w en enigszins in bedw ang te houden!'). Tijdens de voordracht van Bruins
Slot vond Kortenhorst het welletjes. Hij w aarschuwde De Groot: 'Als U de
orde blijft verstoren, zet ik U de zaal uit.’ W aarop de CPN-leider, alvorens
zijn protest te staken, repliceerde: 'Er komt nog eens een tijd, dat wij jullie
eruit zullen zetten!’164

Vrijw el

unaniem e instemming

Net als tijdens het debat over het Atlantisch bondgenootschap, schaarden de
SGP en de KNP zich onder de critici van het regeringsbeleid. Niet dat Zandt
of W elter het com m unistisch optreden in Korea billijkten, m aar hun kri
tiek betrof toch vooral de handelwijze van de VN en de VS die de situatie
in Korea ’op een roekeloze, niet te verantw oorden w ijze’ hadden verw aar
loosd. De resoluties van de Veiligheidsraad kwamen als m osterd na de
m aaltijd. Het w as duidelijk dat de bem oeienis van de VN in de Indone
sische kw estie een belangrijke rol in hun oordeel speelde. W elter consta
teerde dat Nederland geen specifieke taken meer had in het Verre Oosten.
V olgens hem zou het van meer karakter hebben getuigd als Den Haag het
beroep op steun had beantw oord met de woorden: 'Gij hebt onze m orele
steun in de afweer van de communistische agressie in Noord-Korea, maar
gij hebt ons uit de Pacific weggewerkt en wij achten ons niet meer geroepen,
noch verplicht U onder deze om standigheden steun te verlenen.' Zandt
m eende dat de VN het recht en de belangen van Nederland schandelijk
hadden opgeofferd. Er was dus geen enkele reden waarom Nederland zich
nu als een van de eerste achter de resoluties zou scharen. Drees wees de kri
tiek van SGP en KNP van de hand. De vraag was volgens hem niet 'hoe wij
het verleden zien' maar 'hoe wij de toekom st zien en hoe wij in verband
daarm ee in het heden m oeten handelen'.165
De opvattingen in de Kamer bleken ook bij de stemming over twee m o
ties die naar aanleiding van het debat werden ingediend. De m otie van De
Groot en zijn partijgenoten drong er bij de regering op aan 'zich op elke
wijze van inmenging in het huidige conflict te onthouden'. Ze m aakte geen
schijn van kans, ze werd m et 63 tegen 6 (com m unistische) stem m en ver
worpen. Zandt onthield zich van stemming. De nederlaag van de CPN was
volledig toen de Kam er vervolgens een m otie van Rom m e aannam ter
ondersteuning van het kabinetsbeleid. De KVP-fractieleider - die en passant
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W elter hekelde als 'de afgod van een m in of meer verbeten w raak' die
'zijns ondanks' de com m unisten in de kaart speelde - m eende dat in
N ederland zelf de algem ene instemm ing m et het beleid ondanks de CPNm otie volkom en zou worden begrepen. Voor het buitenland echter zou een
verw erping van die m otie w ellicht niet voldoende zijn. Onder het motto
'uitschakeling van twijfel is beter dan een eventueel voortbestaan ervan'
m eende Rom m e dat in dit geval een 'constitutioneel u itzond erlijke u it
spraak' uitgelokt m oest worden. De motie betuigde instem m ing m et de re
geringsverklaring inzake Korea. Ze werd met 60 tegen 6 (com m unistische)
stem m en aangenom en. W elter, C.N. van Dis (SGP) en Zandt onthielden
zich van stemming. W.F.E. van der Feltz (CHU) sloot zich bij hen aan. Ook
hij zal uiting hebben willen geven aan zijn onvrede over het VN-optreden
in Indonesië.166

Eerste Kamer
Het debat in de Eerste Kamer over de regeringsverklaring, op 18 juli, was in
veel opzichten een herhaling van de discussie in de Tweede Kamer. De frac
ties van PvdA en KVP steunden het kabinetsbeleid volm ondig. W ederom
dienden de com m unisten een m otie in om het kabinet ervan te w eerhou
den Nederland in het conflict te m engen.167 O pm erkelijk was evenw el de
kritische opstelling van de fracties van CHU en VVD over het functioneren
van de VN in het algemeen en de Nederlandse bijdrage aan de interventie
in Korea in het bijzonder. Was in de Tweede Kamer gebleken dat de frustra
ties ter rechterzijde over het VN -beleid in Indonesië grotendeels w aren
weggeëbd, in de Eerste Kamer speelden ze nog steeds een rol. A.N. M olenaar
(VVD) verw eet de VN de gebeurtenissen in Korea te lang op hun beloop te
hebben gelaten. Vooral de VS hadden preventieve m aatregelen m oeten ne
men, in plaats van Zuid-Korea in juni 1949 aan zijn lot over te laten. Ten
tweede verbaasde M olenaar zich erover dat het kabinet 'blindelings' gevolg
had gegeven aan de VN-resolutie. Had de ministerraad zich niet eerst moe
ten vergewissen van de reacties van de andere landen? Een collectieve actie
had toch alleen zin als men werkelijk gemeenschappelijk optrad en niet el
kaar de kastanjes uit het vuur liet halen? Hoewel hij het beginsel van col
lectieve veiligheid van de VN aanvaardde, was M olenaar toch van m ening
dat Nederland in de eerste plaats zijn zelfstandigheid moest behouden, 'om
dat wij in het verleden reden hadden vast te stellen, dat niet altijd de beslis
singen van de V eiligheidsraad naar ons oordeel in overeenstem m ing w a
ren met wat wij als het juiste standpunt beschouw den.'168 Kolff was even
eens bijzonder terughoudend over de regeringsverklaring om dat hij vond
dat Nederland te snel achter de VS was aangehold. De CHU-fractie zag niet
in waarom Nederland moest horen tot de zeven van de 59 VN-lidstaten die
besloten tot het verlenen van hulp. België, N oorw egen en Frankrijk b e
perkten zich voorlopig tot het zenden van geneesm iddelen en voedsel.
'W elke reden was er dan aanwezig, op grond w aarvan wij, een klein land,
van onze scham ele oorlogsvloot nog een bodem in de w aagschaal stellen,
ons daarbij tegelijkertijd in een w espennest stekende.' Dat laatste was een
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tw eede punt van kritiek van Kolff. Hij vreesde allerlei onvoorziene com 
plicaties. Zeker gezien de Amerikaanse verklaring ook steun te zullen ver
lenen aan Formosa, terw ijl Nederland de Chinese Volksrepubliek toch had
erkend. K olff vreesde dat de VS het onderscheid tussen Korea en China
onvoldoende in het oog zouden houden. Hierdoor kon het Nederlands op
treden, dat expliciet tot Korea was beperkt, een ongunstige indruk maken.
Al m et al meende Kolff dat de m aatregel achterw ege had kunnen blijven.
Hoezeer de CHU-fractie van mening was dat Nederland steun behoorde te
verlenen aan algem ene regelingen 'welke ook onze vrijheid w aarborgen',
toch w aarschuw de zij voor 'een al te groot enthousiasme' en m eende zij dat
het een klein land paste zijn rol met bescheidenheid te vervullen 'en zeer
in het bijzonder' had 'te waken dat onze nationale belangen niet in de ver
drukking kom en'.169
Drees w ees de kritiek van CHU en VVD resoluut van de hand. Hij zag
geen enkele verdienste in het op elkaar w achten m et het nem en van m aat
regelen: 'Als m en de daad, die gevraagd wordt, in beginsel juist acht, kan ik
geen goede reden zien om te zeggen: doe het dan laat en langzaam .’ De pre
m ier antw oordde de CPN-fractie dat het toch zonneklaar was dat NoordKorea een zorgvuldig en langdurig voorbereide aanval was begonnen. De
pogingen om op het schiereiland te komen tot een vreedzam e oplossing in
het kader van de VN waren in 1947-1949 gestuit op de onwil van de SovjetU n ie .170
Al met al stond in de parlementaire reacties centraal de steun aan de VNinterventie in Korea en aan de Nederlandse deelname daaraan. Alleen van
de zijde van CHU en VVD werden in de Eerste Kamer vraagtekens geplaatst
bij de internationaal-politieke com plicaties van de strijd in Korea. De kriti
sche opstelling van CHU en VVD had echter verder geen consequenties.
Beide fracties stem den m et PvdA, KVP en ARP mee tegen de com m unis
tische motie.
Conclusie
In de parlem entaire debatten over het Noordatlantisch verdrag, de Am eri
kaanse m ilitaire hulpverlening en de Korea-oorlog valt de vergaande con
sensus over het veiligheidsbeleid op. M et uitzondering van de CPN steun
den alle partijen de beslissingen van het kabinet ter zake. De algem een ge
accepteerde keuze voor de westerse samenwerking werd echter belast door
de Indonesische kwestie. Tot aan de soevereiniteitsoverdracht bestond er
een zekere spanning tussen het beleid in Indonesië en de veiligheidspoli
tiek in Atlantisch kader. In de Kamer bleef ook na 1 januari 1950 een onder
stroom m erkbaar die kritisch stond tegenover de VS en de VN. Dergelijke
opvattingen vonden een voedingsbodem in het onbegrip en de rancune
over de houding van de Veiligheidsraad en van W ashington tegenover het
N ederlandse Indonesiëbeleid. Deze onderstroom bleef echter een m inder
heid. De overgrote m eerderheid in de volksvertegenw oordiging steunde
het veiligheidsbeleid. De regering zou meer kritiek ontmoeten op het Duitslandbeleid en op haar houding tegenover de Europese integratie.
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Een nieuwe Duitslandpolitiek?
Inleiding
In de periode-Beel stelde op Buitenlandse Zaken het Duitslandprobleem alle
overige buitenlands-politieke onderwerpen in feite in de schaduw. Er ston
den voor Nederland dan ook grote belangen op het spel: de annexatie van
Duits grondgebied als onderdeel van een oorlogsschaderegeling, het herstel
van de verbroken handelsbetrekkingen en de vergoeding van de oorlogs
schade. Ook de discussie over de toekomstige positie van Duitsland in Euro
pa was een belangrijk onderwerp voor de regering in Den Haag. Nederland
had, als de overige kleinere m ogendheden, niet veel m ogelijkheden om
zijn w ensen inzake Duitsland tot gelding te brengen. Het was niet bij m ach
te enige invloed uit te oefenen op de D uitslandpolitiek van de vier bezet
tende mogendheden. De Grote Vier beslisten over de hoogte van de herstel
betalingen, annexatie-eisen, het weer op gang brengen van het econom isch
verkeer m et Duitsland en over de toekom stige politieke ontw ikkelingen in
het buurland. Inschakeling bij het geallieerde beleid w as daarom een b e
langrijk doel van de Nederlandse regering. Na de mislukking van het over
leg tussen de Grote Vier en het uiteenvallen van de oorlogscoalitie in 1947,
werd Nederland (met België en Luxem burg) w elisw aar betrokken bij het
overleg van de drie w esterse bezettende m ogendheden, maar van een vol
ledige participatie was nog steeds geen sprake: de Grote Drie m aakten de
dienst uit. Begin 1948 werden de Beneluxlanden toegelaten op de Zesmogend hed enconferentie in Londen.171 De uitkomsten van de conferentie te
Londen w aren echter teleurstellend voor de N ederlandse econom ische en
territoriale verlangens.
In de jaren 1948-1951 zou de politiek ten aanzien van Duitsland een sleu
telpositie blijven innem en in het Nederlandse econom ische en veiligheids
beleid. Zolang de internationale positie van Duitsland nog niet duidelijk
om schreven w as, zou deze onderwerp van discussie zijn. H etzelfde geldt
voor de binnenlandse structuur van het buurland. D aarnaast had N eder
land enkele bilaterale kwesties met Duitsland te regelen. Hiervan waren het
herstel van de w ederzijdse econom ische betrekkingen en het probleem van
de grensafbakening de belangrijkste. De regeling van deze kwesties verliep
via de Grote Drie als dragers van de Duitse soevereiniteit. Ten slotte was er
nog een 'persoonlijk' geschil tussen de m inister en de volksvertegenw oor
diging over Duitsland: eind 1947 gaven de Staten-Generaal te kennen dat
een parlem entaire com m issie een bezoek aan het buurland moest afleggen
om zich ter plaatse een beeld te vormen van de verschillende facetten van
het Duitse probleem. M inister Van Boetzelaer had indertijd aan dit verzoek
geen gehoor gegeven. De belangstelling voor een dergelijke studiereis was
in het parlem ent intussen niet verminderd.
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Beperkingen Nederlands beleid
In het N ederlandse beleid ten aanzien van Duitsland lag de nadruk op het
herstel van de econom ische betrekkingen: een herstel van de N ederlandse
econom ie (en van die van W est-Europa in het algemeen) werd onm ogelijk
geacht zonder de inschakeling van het Duitse potentieel in de onderlinge
econom ische sam enw erking. Een belangrijke rol speelde echter ook de
gedachte dat incorporatie van Duitsland in de W esteuropese sam enwerking
tegelijkertijd zowel de democratisering van Duitsland, als de veiligheid van
W est-Europa zou bevorderen. Het trauma van de 'harde' vrede van Versailles was hieraan natuurlijk niet vreemd. Naarm ate in 1948-1949 de tegen
stellingen tussen Oost en West scherper werden, ging het argument van de
veiligheid een belangrijker rol spelen: W est-Duitsland m oest een bondge
noot w orden in het conflict met de Sovjet-U nie, ja het zou op den duur
zelfs een bijdrage dienen te leveren aan de defensie van W est-Europa. Toch
bleef het kabinet voorw aarden verbinden aan de noodzakelijk geachte nor
m alisering van de betrekkingen met (W est-)Duitsland. Het opgeven van be
paalde standpunten, bijvoorbeeld ten aanzien van de econom ische eisen,
van de grenscorrecties of van de houding inzake de beëindiging van de oor
logstoestand, mocht geen eenzijdige daad van de westerse landen zijn, zon
der dat daar van Duitse zijde iets tegenover zou staan. Met andere woorden:
van een volledige rolverw isseling van Duitsland van vijand naar bondge
noot was nog geen sprake.172
Het is deze spanning in het Nederlandse beleid die de kern lijkt te hebben
gevormd van het debat in de volksvertegenw oordiging in 1948-1950. Som 
m ige kam erleden beschouw den bijvoorbeeld de territoriale eisen als een
anachronism e dat de gew enste integratie van W est-D uitsland in Europa
zou belemm eren. Het bestaan van een democratisch Duitsland was volgens
hen veel belangrijker dan een grensverlegging van enkele vierkante kilo
m eters.

Internationale

ontw ikkelingen

De Duitse kwestie werd meer en meer gedomineerd door de groeiende te
genstellingen tussen Oost en West. Dit had tot gevolg dat de deling van het
land zich in toenem ende mate bestendigde, culm inerend in de oprichting
van de Bondsrepubliek en de DDR in 1949. Beide delen w erden langzaam
maar zeker opgenomen in de twee blokken.
De deling voltrok zich in een steeds sneller tempo. De uiteenlopende
econom ische, politieke en ideologische uitgangspunten en belangen leidden
er in 1946-1947 toe dat de Grote Vier niet tot overeenstem m ing konden
kom en over de toekom st van Duitsland. De m islukking van de conferentie
der vier bezettende m ogendheden in Londen, eind 1947, wordt wel gezien
als een keerpunt: het definitieve uiteenvallen van de oorlogscoalitie en de
bestendiging van de deling. In juni 1948 was de invoering van een W estduitse m unteenheid in de w esterse zones aanleiding voor de Sovjet-U nie
voor de blokkade van Berlijn die tot mei 1949 zou duren. Een belangrijke
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stap was de conferentie van de drie w esterse bezettingsm ogendheden met
de Beneluxlanden in de eerste helft van 1948, ook in Londen, over de toe
kom st van Duitsland. Daar werd onder meer besloten dat de drie zones aan
het overleg over het M arshallplan zouden deelnem en en dat te zijner tijd
zou w orden overgegaan tot de oprichting van een W estduitse staat. Ook
werd een principe-overeenkom st bereikt over internationale controle over
het industrie- en grondstoffenrijke Roergebied. In april 1949 zou daartoe de
Internationale R oerautoriteit in het leven geroepen w orden. Behalve de
Grote Drie hadden ook vertegenw oordigers van Duitsland en de Benelux
landen hierin zitting. De oprichting van de Roerautoriteit werd in D uits
land gezien als een onaanvaardbare beknotting.
Na de besluiten van de Londense conferentie ging het allemaal bijzonder
snel. De akkoorden van W ashington in april 1949 maakten een einde aan
het m ilitair bestuur. W elisw aar werd een nieuw bezettingsstatuut ontw or
pen dat de nieuw e staat nog onder zware curatele stelde, m aar dat zou op
korte term ijn worden gewijzigd om de bevoegdheden van de Duitse auto
riteiten te vergroten. Begin m ei werd de (voorlopige) G rondw et van de
Bondsrepubliek aangenom en. In augustus vonden verkiezingen voor de
Bondsdag plaats. Een maand later werd Adenauer, voorm alig burgem eester
van Keulen, gekozen tot eerste bondskanselier. V anaf dat m om ent was er
sprake van een nieuw e Duitse staat in W est-Europa. In novem ber maakten
de akkoorden van Petersberg, gesloten tussen de Geallieerde Hoge Com m is
sie en de federale regering, deelname van de Bondsrepubliek aan internatio
nale organisaties mogelijk. Hoewel pas de akkoorden van Bonn in mei 1952
aan de Bondsrepubliek de jure nagenoeg gelijkberechtiging verschaften, zou
de Bondsrepubliek vanaf eind 1949 steeds m eer haar eigen lot bepalen. De
Koude Oorlog versterkte immers de positie van de jonge Duitse staat. De
noodzaak de Bondsrepubliek te integreren in het W esten stond haaks op de
econom ische en territoriale eisen van de overw innaars. V oorts w erd de
roep om een snelle beëindiging van de oorlogstoestand sterker - desnoods
zonder inw illiging van de claim s van de verschillende buurlanden. Ten
slotte zou de kwestie van de herbewapening van Duitsland, of op z'n minst
de deelnam e van de Bondsrepubliek in de westerse defensiepolitiek, steeds
belangrijker worden.
De Zeslandenconferentie over Duitsland in Londen in 1948 stond geheel
in het teken van de breuk tussen de Sovjet-Unie en het W esten. D e VS w a
ren van m ening dat W est-Duitsland in het W esten moest w orden opgeno
men. W ashington verzette zich tegen m aatregelen, zoals de territoriale en
econom ische claim s van de buurlanden, w elke de integratie van de toe
kom stige bondgenoot slechts konden bem oeilijken. Tijdverlies was onaan
vaardbaar. Aan de andere kant stond Frankrijk dat de O ost-W esttegenstellingen w elisw aar niet ontkende, maar daaraan geen allesoverheersende be
tekenis toekende. W est-Duitsland diende volgens Parijs inderdaad in het
W esten te w orden geïncorporeerd, m aar een zeker m inim um aan eisen in
econom ische en m ilitaire veiligheid tegenover de voorm alige tegenstander
m oest in acht worden genom en.173 De Franse positie zou snel terrein ver
liezen. De noodzakelijke econom ische sam enwerking tussen de W esteuro92
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pese landen stond het stellen van dergelijke eisen aan de Bondsrepubliek
nog nauw elijks toe. Daarnaast m aakte de moeizam e opbouw van de w es
terse defensie steeds meer duidelijk dat een bijdrage van Duitsland onm is
baar was voor een geloofwaardige afschrikking van de Sovjet-Unie.
N ederland had geen enkele invloed op deze ontwikkelingen. Ze hadden
echter tot gevolg dat met nam e zijn econom ische en territoriale claim s in
het gedrang kwamen. Stonden deze niet haaks op het streven om Duitsland
in W est-Europa te integreren?
V oorzichtigheid

Stand van zaken
Begin novem ber 1948 vatte het VV voor de begroting van Buitenlandse Za
ken voor 1949 de stand van zaken rond de Duitse kwestie nog eens samen.
V ele leden m eenden dat het herstel van vrede en w elvaart in Europa 'een
zo spoedig en doeltreffend m ogelijke w ederinschakeling van een dem o
cratisch Duitsland in de Europese reconstructie' noodzakelijk maakte. N e
derland diende dat te bevorderen. Algemeen werd gevraagd naar de stand
van het vraagstuk van de grenscorrecties. Ook was men algem een bezorgd
over de econom ische kwesties, zoals de positie van de Nederlandse havens
in het transitoverkeer en de controle over het Roergebied. Ten slotte b e
pleitten vele leden opnieuw het bezoek van een parlem entaire com m issie
aan W est-D uitsland 'teneinde de toestand aldaar op te nem en, niet alleen
met het oog op de grenscorrecties, doch ook opdat zulk een commissie zich
op de hoogte kan stellen van de algem ene positie der N ederlanders al
d aar'.174
Stikker antw oordde het met het eerste punt eens te zijn. Nederland had
er een bijzonder belang bij dat Duitsland weer werd ingeschakeld in het eco
nom isch leven in Europa. Hij waarschuwde er evenwel voor dat Nederland
daar w einig invloed op kon uitoefenen: de niet-bezettende m ogendheden
nam en een geheel andere positie in dan de Grote Vier. De m inister vond
het verheugend dat de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland
gaandeweg weer werden aangeknoopt. Over de grenscorrecties was hij vaag.
H et regeringsstandpunt was volgens hem sedert 1947 niet veranderd en
Stikker hoopte dat op korte termijn zou kunnen worden overgegaan tot de
verw ezenlijking van een beperkt aantal kleine correcties van hoofdzakelijk
technische aard. Ten slotte zag de minister 'bij de huidige stand van zaken’
geen aanleiding tot een bezoek aan Duitsland van een parlem entaire com 
missie. Hij zou de wens in gedachten houden en er later nog eens op terug
kom en als hij het moment geschikt achtte.175

'Niettemin mogen redelijke Nederlandse verlangens niet teloorgaan'
Van de zijde van de PvdA werd tijdens de plenaire begrotingsbehandeling
bij m onde van Ruygers gepleit voor een 'nieuwe politiek' ten aanzien van
Duitsland, aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Hij w aarschuw de dat
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de tegenstrijdige politiek contraproduktief zou werken. D uitsland zou ge
bruik kunnen m aken van de diepgaande m eningsverschillen tussen de ge
allieerden over bijvoorbeeld het bezettingsstatuut en de econom ische eisen.
Als voorbeeld voor zijn stelling dat de geallieerde politiek ten aanzien van
Duitsland een grondige w ijziging behoefde, noem de Ruygers de overeen
kom st over de Roerautoriteit. Die kon volgens hem nooit een definitieve
oplossing van het Roervraagstuk zijn. De D uitsers zouden nim m er van
harte m eew erken aan de W esteuropese samenwerking indien alleen zij on
derw orpen w aren aan controle. Het eenzijdig veiligheidsaspect m oest daar
om verruimd worden tot een vraag van algemene w ederopbouw. In het ge
val van het Roerorgaan door alle W esteuropese basisindustrieën aan inter
nationale controle te onderwerpen: 'De w erkelijke eenheid van Europa zou
een stap dichterbij zijn gebracht, w anneer in de plaats van de (...) Roerovereenkom st iets was gem aakt als de Tennessee Valley Authority in Amerika,
w anneer de ijzer- en steenkoolm ijnen van Duitsland, Frankrijk en de Beneluxlanden alle in een gem eenschappelijk productieplan waren opgenom en,
onder gem eenschappelijk beheer.' Dit idee was geen utopie. O ok in Frank
rijk en in Engeland werd er volgens Ruygers voor gepleit.176 M et de lance
ring in mei 1950 van het Schum anplan voor een Europese Gem eenschap
voor Kolen en Staal (EGKS) zou de PvdA-woordvoerder zijn stelling bew e
zen zien.
In zijn antwoord prees Stikker het 'bijzonder belangwekkend betoog' van
Ruygers. Het was evenw el duidelijk dat de m inister de conclusies van de
PvdA-w oordvoerder niet deelde. Stikker was bijzonder terughoudend. Hij
wees op de gecom pliceerde internationale verhoudingen en al erkende hij
dat in Duitsland een 'geleidelijke herorganisatie’ plaatsvond, hij w eigerde
de 'feitelijke scheiding’ tussen Oost- en W est-Duitsland definitief te noe
men. Deze deling was kunstmatig en zou onacceptabel zijn voor het Duitse
volk. De herinschakeling van Duitsland in W est-Europa zou volgens Stik
ker 'een ontw ikkeling in een reeks van fasen’ zijn. De eerste stap w as gezet
door de opnem ing van W est-Duitsland in de M arshallhulp. Als eenm aal
een W estduitse regering was gevormd, kon ook begonnen w orden met de
politieke inschakeling. 'Voortbouwend op de econom ische w ederinschakeling van W est-Duitsland en de beginnende politieke inschakeling, w ordt ge
tracht in snel tempo de ontwikkeling in zodanige banen te leiden, dat D uits
land een gelijkw aardig deel van de W esteuropese sam enleving w ordt.'177
Ook in de Kamer zelf stond Ruygers met zijn pleidooi voor een nieuwe
D uitslandpolitiek alleen. De andere fracties stelden dat D uitsland eerst
m oest bew ijzen dat het een koersw ijziging w aard was. Zij kozen in feite
voor het gem engde beleid van de minister: enerzijds zoveel m ogelijk in
schakeling in de W esteuropese sam enw erking, anderzijds de handhaving
van een aantal claims. Zij ontkenden dat beide doelen tegenstrijdig waren.
Korthals bijvoorbeeld, w as het m et Ruygers eens dat de Roerautoriteit op
term ijn het u itgangspunt kon zijn 'voor toekom stige o n tw ikkelin g in
W est-Europa voor de zware industrie'. De VVD-woordvoerder w aarschuw 
de evenw el dat een w ijziging van het Roerstatuut 'in w elke richting dan
ook zal afhangen van de richting, waarin het Duitse volk zich zal ontwikke94
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len'. De geallieerde wens tot controle van het Roergebied noem de hij legi
tiem. W at betrof de territoriale eisen en andere schadeclaim s meende Kort
hals: 'N iettem in m ogen redelijke N ed erlandse v erlan gen s n iet teloor
gaan .’178
Ook de overige fracties bezagen de Duitse aanspraken op een gelijkw aar
dige behandeling en het Duitse verzet tegen controlem aatregelen of grens
correcties met grote tegenzin. Serrarens: 'Duitsland zal nooit ook maar een
aanzienlijk deel kunnen vergoeden van de enorm e schade, die het ons
heeft toegebracht en w aarvoor het nu eenmaal de historische verantw oor
delijkheid d raagt.'179 Ook de communisten w aren bezorgd over de ontw ik
kelingen in W est-D uitsland al w aren hun zorgen van een geheel andere
orde. De Groot sprak van 'een voor ieder zichtbare herleving van het Derde
Rijk aan onze oostgrens'. Hij hield de Britten en de Am erikanen verant
w oordelijk voor deze ontwikkeling. Hij waarschuwde ervoor dat dat Duits
land op den duur wéér naar Lebensraum zou zoeken. De enige m anier om
te voorkom en dat een 'nieuw e oorlogshaard' zou ontstaan, was door in
sam enw erking m et de Sovjet-U nie één gedem ilitariseerd, d em ocratisch
Duitsland te vorm en.180 In meerderheid vond de volksvertegenw oordiging
dat de Duitsers voorlopig nog een toontje lager m oesten zingen. Dit bleek
vooral bij de behandeling van de grenscorrecties, toen zelfs de PvdA ge
dwongen werd van haar principes af te wijken.
Grenscorrecties
In Het kabinet-Beel is in Band A reeds de behandeling van de grenscorrec
ties in 1949 aan de orde geweest. Ook elders is de nodige aandacht aan het
onderw erp besteed .181 Dat er hier weer op teruggekomen w ordt heeft twee
redenen. Allereerst toonde de behandeling van het om streden w etsontwerp
over de grenscorrecties aan dat in de volksvertegenw oordiging nog v er
schillend gedacht werd over het Duitse probleem. De oplossing van het ge
voelige vraagstuk lijkt een voorw aarde geweest te zijn voor de acceptatie
van Duitsland als volw aardig partner. Ten tweede 'ontsteeg' de confrontatie
tussen Stikker en de volksvertegenw oordiging over het betreffende w ets
ontwerp het eigenlijke onderwerp: de felle botsingen gingen niet in de laat
ste plaats over het gebrek aan parlementaire invloed op het buitenlands be
leid.

Standpunt kabinet
Al op de conferentie in Londen in 1948 werd duidelijk dat door de interna
tionale om standigheden de kans op verw ezenlijking van de N ederlandse
territoriale en econom ische claim s sterk was verm inderd. De VS en in
m indere mate Groot-Brittannië verzetten zich tegen maatregelen die de eco
nom ische w ederopbouw van Duitsland en zijn integratie in W est-Europa
konden schaden. Uiteindelijk werd in Londen besloten een werkgroep in te
stellen die alleen die grenscorrecties mocht onderzoeken die geen m erkbaar
verlies voor de Duitse econom ie tot gevolg zouden hebben en die noodza95
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kelijk w aren om lokale oneffenheden weg te nemen of verbindingen te ver
beteren. H et kabinet-Beel hield echter vast aan de territoriale claim s uit
1946. Het hoopte ze als wisselgeld te kunnen gebruiken om uiteindelijk eco
nom ische voordelen te behalen. Een andere oorzaak van de koppigheid
w as, zoals de historicus H.A. Schaper terecht opm erkt, de sym boolfunctie
die de grenscorrecties hadden gekregen als tastbare uitdrukking van Duitslands boetedoening.182
De besprekingen in de am btelijke werkgroep in Parijs liepen uit op een
grote teleurstelling voor Nederland. Aan Nederland zou slechts een 70 km 2
worden toegewezen, waaronder de dorpjes Elten en Tudderen (met in totaal
tienduizend inw oners). De belangrijkste N ederlandse claim s - w aaronder
die in het Eems-Dollardgebied, waarvan de grensafbakening vóór de oorlog
al een tw istpunt was - werden niet gehonoreerd. Dit povere resultaat w as in
Den H aag om streden. Regeringscom m issaris voor het D uitse vraagstuk
H.M. Hirschfeld bijvoorbeeld, die de gebiedsaanspraken had w illen inruilen
voor econom ische concessies, concludeerde dat deze strategie was m islukt.
Hij m eende 'van de thans voorgenom en gebiedsuitbreiding niets dan ellen
de te (mogen) verw achten'.183
Het kabinet-Drees-Van Schaik besloot medio novem ber niet zonder aar
zeling 'om in elk geval hetgeen ons nu wordt aangeboden te aanvaarden'.
Een belangrijke overweging was dat het kabinet niet w ilde toegeven 'dat we
(...) op ons retour zijn' en dat de Britten en Am erikanen Nederland serieus
dienden te n em en .184 W ashington en Londen bleven echter w einig heil
zien in de voorgenom en grenscorrecties. In een weinig plezierige sfeer w er
den op 26 maart 1949 toch definitieve afspraken gemaakt met de Grote Drie
over de w ijze w aarop de grensw ijzigingen zouden w orden doorgevoerd.
O pm erkelijk is dat de Belgische en Luxemburgse regeringen voor het groot
ste deel afzagen van de aan hun landen toegewezen grenscorrecties omdat
zij van mening waren dat deze niet meer pasten in de nieuw e verhoudin
gen met Duitsland.
Het Parijse protocol, w aarin de afspraken over de grenscorrecties waren
vastgelegd, deed in Duitsland zelf een storm van verontw aardiging ont
staan. Die Zeit vergeleek het N ederlandse 'kleinraum ige Im perialism us'
met het even onrechtvaardige 'Grossraum Im perialism us' van A dolf Hitler.185 Andere protesten kwamen van de regering van de deelstaat Noordrijn-W estfalen. Deze protesten leidden in Nederland tot grote irritaties. Ze
zouden in de debatten in de volksvertegenw oordiging een belangrijke rol
spelen.
O nm iddellijk na de ondertekening van het protocol van Parijs diende
het kabinet een w etsontw erp in waarin het vroeg om een m achtiging 'tot
het treffen van voorzieningen in verband met de verw ezenlijking van b e
paalde correcties in de Nederlands-Duitse grens'. Het wetsontwerp w as door
alle m inisters ondertekend. Over de correcties zelf zei het kabinet nog geen
m eded elingen te kunnen doen en het m otiveerde die geheim zinnigheid
m et een bijzonder vaag excuus: 'Om voor de hand liggende redenen van
m onetaire en andere aard kunnen op dit ogenblik geen nadere gegevens
worden openbaar gemaakt nopens de gebieden, welke eventueel aan Neder96
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land zullen w orden toegevoegd, noch omtrent het tijdstip, w aarop die toe
voeging zal plaatsvinden.'186 Diende de geheim zinnigheid niet eerder om
het teleurstellende resultaat te m askeren? Uiteindelijk zouden de kam er
leden pas een dag vóór de openbare beraadslagingen een kaart ter vertrou
w elijke inzage krijgen w aarop de voorgenomen correcties te zien waren.

Omstreden in de Tiveede Kamer
Het w etsontw erp was vanaf het begin in de volksvertegenw oordiging b ij
zonder omstreden, ten eerste vanwege de procedure die het kabinet had ge
volgd en ten tw eede om inhoudelijke redenen.
Na de grenscorrectie

karikatuur lordaan. Vrij Nederland, 2 april 1949

Van verschillende zijden werd gesteld dat de Kamer over onvoldoende ge
gevens beschikte om over het wetsontwerp te kunnen oordelen. 'Ook hier
blijkt weer, hoe onvoldoende het parlem ent is ingeschakeld bij internatio
nale regelingen.' Het argum ent dat redenen van m onetaire aard openbaar
m aking hadden verhinderd, maakte weinig indruk. Uit persberichten in de
betrokken landen was toch reeds duidelijk om w elke gebieden het zou
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g aan .187 Drees en Stikker verzekerden dat het kabinet er niet op uit was de
Staten-G eneraal buiten spel te zetten: 'Het hoeft geen betoog, dat de Rege
ring overtuigd is van haar gebondenheid aan voorafgaande overeenstem 
ming met het Parlem ent in zaken van vitaal belang.' Kennelijk m et de be
doeling aan de kritiek tegemoet te komen, zegden beide bew indslieden toe
de Staten-Generaal nader te documenteren over het regeringsstandpunt ten
aanzien van het Duitse vraagstuk in het algem een en de behandeling van
de Nederlandse desiderata in het bijzonder.188
Ruygers w ees erop dat het principebesluit over de grenscorrecties al bijna
een jaar tevoren genom en was. De minister had de Kamer hierover, des
noods vertrouw elijk, moeten informeren. Het verweer dat de vaste kam er
com m issie toch op de hoogte was gebracht, veegde hij van tafel. De com m is
sie w as pas ingelicht nadat er in Parijs overeenstem m ing was bereikt! En
w aarom was het Belgische parlem ent wèl eerder op de hoogte gebracht?
Hier was sprake van 'een vraagstuk van algem ene aard'. Op deze m anier
m anoeuvreerde de m inister de volksvertegenw oordiging, zoals bij zoveel
buitenlands politieke onderw erpen, in een dw angpositie. Alleen in het ui
terste geval kon de Kamer 'neen' zeggen. Voor de socialist was de m aat vol:
'Tot hiertoe en niet verder!'
Ook de KVP en de ARP waren van m ening dat de Kamer onvoldoende
was ingelicht. Vooral over de voor- en nadelen van het wetsontwerp was de
regering w einig concreet geweest. Voor KNP en SGP was m oeilijk verteer
baar dat het kabinet voor een m achtigingswet had gekozen. Zij zagen daarin
een ontoelaatbare delegatie van wetgeving. Alleen de VVD vond niet dat
het kabinet onjuist had gehandeld. De regering w as volgens Oud volledig
bevoegd tot het voeren van internationale onderhandelingen. Pas w anneer
een tractaat was afgesloten, was zij verplicht een wetsontwerp ter goedkeu
ring in te dienen.189
Het kabinet presenteerde de grenscorrecties als nuttige, technische w ijzi
gingen: Tedere annexatiegedachte is aan deze grenscorrecties vreem d.' De
consequenties ervan w aren nauw keurig overwogen, inclusief de eventuele
schade voor de verhoudingen met een hersteld Duitsland. Aan de 'agitatie'
in Duitsland hoefde wat dat aanging niet al te grote betekenis te worden ge
hecht. Al met al w ogen de technische verbeteringen op tegen de bestuur
lijke m oeilijkheden. Overigens hield het kabinet vast aan de oorspronke
lijke territoriale desiderata. Deze zouden echter pas aan de orde kunnen ko
men bij de besprekingen over het definitieve vredesverdrag m et Duitsland.
H et kabinet verw achtte niet dat daar binnen afzienbare tijd overeenstem 
m ing over zou komen. 'Deze overweging heeft de Regering in belangrijke
mate beïnvloed bij haar besluit om het thans bereikbare te aanvaarden.'190
Behalve dat iedereen de gang van zaken betreurde, werd in de Kam er
verschillend gedacht over de inhoud van het w etsontw erp. In het debat
kwamen drie visies naar voren. De voorstanders van annexatie aanvaard
den het gebodene als het maximaal haalbare of wezen het van de hand om
dat het onvoldoende was. Ten derde was er een kleine groep principieel ge
kant tegen annexatie om dat deze niet strookte m et de bep leite sam en
w erking met Duitsland. De KVP bleef vasthouden aan haar standpunt dat
98

Een nieuwe Duitslandpolitiek?

gestreefd moest worden naar uitgebreide grenscorrecties. W oordvoerder J.H.
M aenen was vooral teleurgesteld dat een regeling ontbrak voor het EemsD ollardprobleem . De katholieken zetten zich echter over hun bezw aar
heen, om dat zij vreesden dat de verwezenlijking van verdere eisen door de
verw erping van het w etsontw erp in gevaar zou komen. Volgens Ruygers
strookten de grenscorrecties niet met het doel om Duitsland in W est-Europa
te integreren. Daarin was geen plaats voor een annexatie die het karakter
droeg van een eenzijdige wilsoplegging. Dat hij en het grootste deel van de
PvdA-fractie desondanks vóór het w etsontwerp zouden stemmen, was een
gevolg van de Duitse protesten. 'Door de domheid en de tactloosheid van
bepaalde D uitse instanties en politieke leiders zijn we op het ogenblik in
een situatie gekomen, waarin het feit, dat we afstand zouden doen van deze
grenscorrecties, uitgelegd zou kunnen worden als te zijn gew eken voor de
agitatie van het Duitse nationalism e’, aldus Ruygers. Toch zouden zes socia
listen tegenstem m en. Namens hen wees A. Vondeling nog eens op het on
aanvaardbare van een eenzijdige wilsoplegging. Hij vond bovendien dat bij
een grenscorrectie w aarm ee tienduizend Duitsers gemoeid waren, niet ge
sproken kon w orden van een 'technische herziening'.191
Ook de CHU had aanvankelijk bezwaren tegen het w etsontw erp. Voor
Schm al w as het m oeilijk verteerbaar dat een oplossing van het Eem s-Dollardprobleem ontbrak. Hij stelde voor deze zaak aan te houden tot het aangekondigde kam erdebat over het Duitse vraagstuk. U iteindelijk besloot de
CH U-fractie het kabinet niet in de steek te laten. Ook de VVD stemde voor
het w etsontw erp. Oud deelde de opvatting van het kabinet dat het hier
slechts technische grensw ijzigingen betrof.192 De com m unisten wezen de
eis voor grenscorrecties van de hand. Deze zouden, aldus De Groot, slechts
kwaad bloed zetten en geen vervanging vormen voor gerechtvaardigde her
stelb e ta lin g en .193 ARP, CPN, KNP en SGP zouden alle tegen het w etsont
w erp stem m en. Zij achtten de eenzijdige annexatie schadelijk voor een
goede verstandhouding met Duitsland.
In zijn repliek herhaalde Drees als minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
hetgeen in de schriftelijke behandeling was gesteld. De kaarten w aren toch
al geschud: het w etsontw erp werd aangenom en met 54 tegen 24 stem 
m e n .194

Bijna verworpen in de Eerste Kamer
Het VV van de Eerste Kamer dat op 14 april verscheen, een w eek na het de
bat aan de overzijde van het Binnenhof, was bijzonder kritisch. Van vrijwel
alle zijden w erden bezw aren opgesomd: gewezen werd op de noodzaak van
goede betrekkingen m et Duitsland, w aarin geen plaats kon zijn voor een
zijdige m aatregelen. N ederland m oest de blik op de toekomst richten en
niet op het verleden. Anderen wezen erop dat het internationale getij was
gekeerd. D aardoor w as het gevaar groot dat de belangrijkste kw estie, het
Eem s-D ollardprobleem wellicht niet meer geregeld kon worden, om dat het
niet in de eerste correctie was opgenomen. Het kabinet herhaalde de argu
m enten die in de Tw eede Kam er waren gebruikt. Het voegde daar waar99

Hoofdstuk II Buitenlandse Zaken: de strijd om meer parlementaire invloed, 1948-1951

schuw end aan toe: 'Door het thans bereikbare niet te accepteren, zou de
positie van Nederland met het oog op de toekom stige vredesonderhande
lingen (...) bepaaldelijk worden verzw akt.'195
Ook de senatoren protesteerden tegen de gevolgde procedure: de late in
diening, de geringe inform atie en de grote haast waarmee het wetsontwerp
m oest worden afgewerkt. R. Pollema (CHU) bracht dit het meest indringend
naar voren. Volgens hem was de MvT - nauwelijks 38 regels - volstrekt on
voldoende geweest. In wezen waren de grenscorrecties al aanvaard. De Staten-Generaal w erden dus geplaatst voor een fait accompli hetgeen niet had
m ogen gebeuren zonder dat er in de Staten-Generaal een behoorlijk debat
over het D uitse vraagstuk had plaatsgevonden. Het kabinet voelde kenne
lijk ook dat het was tekort geschoten, gegeven de aankondiging van een af
zonderlijke nota over het Duitse probleem . Dit nu noem de Pollem a 'wel
echt het spannen van de paarden achter de w agen’.196
De bezw aren tegen de inhoud van het wetsontwerp w erden zo m ogelijk
nog scherper geform uleerd dan in de Tweede Kamer. Daarbij viel op dat
ook CHU, KVP en VVD zich onder de critici schaarden. Beaufort kondigde
aan dat de KVP verdeeld zou stemm en. De meerderheid zou het w etsont
werp 'met enige aarzeling' steunen. Vooral de inbreuk op het zelfbeschik
kingsrecht, de overheveling van tienduizend Duitsers zonder hen te raad
plegen, lag de katholieken zwaar op de maag. Maar verder w erden de b e
scheiden correcties redelijk geacht en bovendien zou de internationale posi
tie van de regering verzw akt worden bij afw ijzing van het w etsontw erp.
Ruijs de Beerenbrouck nam een afwijkend standpunt in. Hij meende: 'Een
gedwongen gebiedsafstand, hoe klein ook blijft een wonde.' Hij hoopte dat
Nederland door 'de fooi (...) waarmee de Grote M ogendheden ons voorlopig
willen afschepen' af te wijzen, m isschien 'onze goodwill in de wereld' kon
herstellen. Namens de VVD kondigde W endelaar aan dat zijn fractie zou
tegenstem m en. Hij voelde niets voor annexatie. N ederland diende het
voorbeeld van België en Luxemburg te volgen met het oog op de W esteuro
pese sam enwerking w aarin ook Duitsland zijn plaats diende te krijgen. De
PvdA -fractie kondigde aan weer verdeeld te zullen stem m en, evenals de
CHU. Pollem a m eende met W endelaar dat het wetsontw erp niet paste in
'de politiek die wij ten aanzien van Duitsland w illen voeren'. Hij vond het
al met al 'een allerongelukkigst voorstel'.197
Evenals in de Tw eede Kamer w ezen de fracties van ARP en CPN het
wetsontwerp af. Algra pleitte voor uitstel van het ontwerp opdat het kabinet
de Eem s-Dollardkw estie 'met de m eeste nadruk’ weer aan de orde kon stel
len. Om zijn w oorden kracht bij te zetten diende hij een m otie in w aarin
allereerst geconstateerd werd dat de regeling van de Eem s-D ollardkw estie
'in betekenis ver uitgaat boven die van de thans voorgestelde grenscor
recties’. De regering werd opgeroepen 'de Nederlandse rechten en belangen
op dit punt onverw ijld en nadrukkelijk' aan de orde te stellen. Ook C.
W oudenberg (PvdA) noemde de grenscorrecties onaanvaardbaar omdat an
nexatie niet paste in de internationale rechtsorde.198
H et kabinet had zich op deze kritiek voorbereid. De m inisterraad, met
Stikker voorop, vond dat het wetsontwerp niet mocht sneuvelen in de Eer100
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ste Kam er. Drees stelde in het kabinet nog voor dat de bew indslieden hun
eigen partijen zouden 'bewerken', maar dit leverde blijkbaar geen resultaat
op. Besloten werd daarom 'in uiterste nood' de vertrouwenskw estie te stel
len. Dat Stikker voor dit uiterste middel koos heeft verm oedelijk twee rede
nen gehad. Allereerst het argument dat verwerping van het wetsontwerp de
N ederlandse positie bij latere onderhandelingen over territoriale aanspra
ken ernstig zou verzwakken. Ten tweede vreesde hij voor aantasting van
de N ederlandse geloofw aardigheid bij andere internationale onderhande
lingen, en wel die aangaande Indonesië. Eerder in april was Stikker in W as
hington gedw ongen gew eest bakzeil te halen nadat hij gedreigd had het
N oordatlantisch verdrag niet te zullen ondertekenen w anneer de Am erika
nen hun beleid ten aanzien van Indonesië niet wijzigden. Schaper en J.W .F.
W ielenga leggen beiden de nadruk op dit laatste argument: Stikker wilde
niet nog eens gezichtsverlies oplopen en dat bovendien in een zaak w aar
voor Nederland zich steeds zo sterk had gem aakt.199
In zijn antw oord w uifde Stikker de bezw aren kordaat weg. Het kabinet
had de voor- en nadelen van de grenscorrecties wel degelijk afgewogen. Er
was geen sprake van dat de N ederlands-D uitse betrekkingen er blijvend
door vertroebeld zouden w orden. De haast w aarm ee het w etsontw erp
m oest w orden behandeld, verklaarde de m inister uit de datum van eind
april w aarvoor de gebiedsovernam e volgens het protocol van Parijs gere
geld m oest zijn. Vervolgens ging hij in de tegenaanval. Volgens hem was
hetgeen nu aan de volksvertegenw oordiging was voorgelegd 'de logische
consequentie van het vroeger kenbaar gemaakte en ook door deze Kam er
niet gew raakte beleid'. Hij noem de de 'thans ondervonden en verspreide
oppositie (...) een onverw achte teleurstelling'. De motie-Algra zou volgens
de m inister op krachtige w ijze steun kunnen verlenen aan het regerings
beleid mits zij op enkele punten werd aangepast. Zo vond Stikker dat hij
niet graag w ilde 'discrimineren' over het belang der correcties en dat er wel
degelijk iets w as bereikt in plaats van 'weinig of niets'. Ten slotte proefde
hij in de laatste alinea een zekere kritiek op de door de regering betoonde 'te
geringe diligentie'. Hij vond dat niet gerechtvaardigd. Aan h et eind van
zijn betoog wierp Stikker de knuppel in het hoenderhok: door een afw ij
zend votum of door uitstel zou de regering zich verlam d voelen 'in haar
in ternationale onderhandelingsm ogelijkheden op ruim er terrein dan al
leen ten aanzien van deze grenscorrecties. Daardoor zou (...) naar de m ening
van het Kabinet, bij de onnoem elijk vele problem en, die thans onderw erp
zijn van in ternationale onderhandelingen, de internationale p ositie van
ons land ook voor de toekomst zó ernstig worden verzwakt, dat het Kabinet
daarvoor niet de verantw oordelijkheid zou kunnen dragen.'200
Zonder uitzondering waren de fracties furieus dat Stikker m et een kabi
netscrisis had gedreigd. W endelaar vond dat een dergelijke actie niet ge
rechtvaardigd was. De m inister had voor hem niet aannem elijk kunnen
m aken dat verw erping de internationale positie van N ederland zou ver
zw akken. Ook Beaufort was verontwaardigd. Het ging toch om een zuiver
zakelijke, vrij onbelangrijke kwestie. W anneer de Kam er hierover anders
oordeelde dan het kabinet was er toch geen sprake van het opzeggen van
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het vertrouwen? Beaufort vroeg zich af of de regering van m ening was géén
prestige te verliezen 'als zij via dit extravagante middel haar ontwerp krijgt
aangenom en'. M aar de extreme opstelling van Stikker zou het gewenste ef
fect opleveren. Noch de VVD noch de meerderheid van de PvdA w ilde de
verantw oordelijkheid voor een kabinetscrisis op zich nem en. Ook Beaufort
kondigde aan dat de meerderheid van zijn fractie voor zou stemmen. Ruijs
de Beerenbrouck zei af te zullen zien van stemming omdat hij noch verant
w oordelijk w ilde zijn voor het w etsontw erp noch w ilde m eew erken aan
een kabinetscrisis. ARP en CPN wijzigden hun afwijzende standpunt niet
en ook de CHU zou weer verdeeld stemmen. Algra toonde zich overigens
wel bereid zijn m otie in de door de minister gewenste zin aan te passen.
V olgens de nieuw e tekst stonden in de Eem s-D ollardkw estie voor N eder
land grote belangen op het spel. De Kamer betreurde het dat ten opzichte
van dit probleem nog weinig was bereikt en verzocht de regering haar be
m oeiingen te dezer zake krachtig voort te zetten. Het w etsontw erp werd
vervolgens met 25 tegen 17 stemmen aangenomen. Twee KVP-leden (Beau
fort en j.A .J. Barge), twee PvdA-leden (J.J. Kramer en W oudenberg) en twee
CH U'ers (Reijers en Pollema) stemden tegen. De motie-Algra werd vervol
gens m et alleen de com m unistische stemmen tegen aangenom en.201
Terecht had Algra gew ezen op het kernprobleem dat achter het stellen
van de portefeuillekw estie schuilging. Het was bitter dat de volksvertegen
woordiging juist in dit debat in een dwangpositie w as geplaatst, en dat nog
w el in een kw estie betreffende het buitenlands beleid w aarvan v erschil
lende fracties nu juist vreesden steeds meer in een positie verzeild te raken
waarbij de invloed van het parlement gereduceerd was en het debat erover
slechts een ritueel karakter droeg.202

Persreacties
De persreacties op het debat in de Eerste Kamer kwamen goeddeels overeen
m et die van de senatoren. Veel dagbladen waren verontw aardigd dat Stik
ker de senaat in een dwangpositie had gebracht. Het Algemeen Handelsblad
m eende dat de regering de verhouding uit het oog had verloren tussen het
belang van het w etsontwerp en het uiterste m iddel van het stellen van de
kabinetskw estie. De NRC sprak in dit verband van een 'paardem iddel.' In
teressanter w as dat algem een een relatie werd gelegd tussen de pijnlijke
w rijving tussen regering en senaat en het vraagstuk van de invloed van de
volksvertegenw oordiging in internationale kwesties. Romme vroeg zich af:
'H oever, of hoe w einig ver, zal het gebied gaan, waar in zulke zaken de
volksvertegenw oordiging nog zal beschikken over vrijheid van zakelijk
oordeel?' De KVP-voorm an pleitte voor een ’practische oplossing' van het
probleem op korte term ijn. In welke richting die oplossing voor het ge
com pliceerde vraagstuk gezocht moest worden gaf hij echter niet aan, even
min als de redacties van andere kranten.203
N iettem in was na het debat over de grenscorrecties duidelijk geworden
dat de parlem entaire tekortkomingen hoog op de politieke agenda stonden.
In die zin betekende het debat een kentering: de Kam er had duidelijk ge102
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maakt dat ze niet langer voor het blok gezet wilde worden en voortaan tij
dig en beter geïnformeerd wenste te worden. Zoals we hieronder, in de para
graaf over de parlem entaire bem oeienis, zullen zien, zou het kabinet zijn
houding ten opzichte van de volksvertegenw oordiging inderdaad aanpas
sen.

Stikker wringt zich in allerlei bochten
Op 23 april 1949 vond de overdracht van het gebied plaats. M erkw aardiger
wijze nam de belangstelling voor de kwestie der grenscorrecties hierna snel
af. 'Nu dan eindelijk het tastbare bew ijs was geleverd van de Duitse schuld
en van het feit dat Nederland internationaal nog serieus werd genom en,
verloren de grenscorrecties veel van hun w aarde', aldus Schaper. T egelij
kertijd bleek de gebiedsuitbreiding Nederland geld te kosten. G econfron
teerd met een inventarisatie van herstelw erkzaam heden die in de nieuw e
gebieden verricht zouden m oeten worden, overwoog het kabinet eind 1949
de m ogelijkheid de gebieden rond Elten en Tudderen weer terug te geven,
in ruil voor econom ische tegenprestaties of een regeling van het Eem s-Dollardp robleem .204
Het was niet verrassend dat de leden van de vaste kamercom m issie voor
buitenlandse zaken hevig verontw aardigd reageerden, toen zij in februari
1950 over deze gedachte gepolst werden. Stikker voerde twee argum enten
aan. A llereerst de hoge kosten ('tientallen m illioenen') die de exploitatie
van de overigens 'w einig w aardevolle' gebieden zou vergen. Ten tweede
zou het volgens de m inister in de nieuwe verhouding tot D uitsland goed
zijn als dit probleem niet meer bestond. Hij verklaarde zelf nooit enige bete
kenis aan de grenscorrecties te hebben toegekend, maar indertijd van m e
ning te zijn gew eest 'dat we niet tijdens onderhandelingen konden terug
krabbelen'. De voorzitter van de commissie, Kortenhorst, noem de Stikkers
initiatief een verrassing. Alle commissieleden (behalve die van de KVP, die
zich er niet over uitlieten) w aren verbolgen over het voorstel. Bruins Slot
en Tilanus vonden het stijlloos dat de minister daar nu m ee kwam 'vooral
na het gebeurde in de Eerste Kamer'. Van der Goes sprak van 'gehannes'.
De com m issieleden w ezen het idee ook om inhoudelijke redenen van de
hand. Kortenhorst vatte samen dat het financiële argument w einig indruk
m aakte, ja, er w as algem ene kritiek op het feit dat nog niets w as onder
nom en, bijvoorbeeld voor wat betreft het wegenonderhoud in de geannex
eerde gebieden. H et zou voorts onverstandig zijn hierover nu m et de Duit
sers te gaan onderhandelen. In verband met de Duitse protesten sprak Van
der Goes van een 'zeer ongew enste prem ie op chantage'. De verw achting
was bovendien dat een aanbod om over Elten en Tudderen te praten geen
sterk onderhandelingsobject zou zijn. Kortenhorst vatte samen dat het kabi
net de kw estie niet zelf ter tafel m ocht brengen. Het initiatief daartoe zou
van Bonn moeten kom en.205
M edio novem ber was de stemming in de com m issie niet w ezenlijk ver
anderd. Stikker bracht het onderwerp opnieuw ter sprake mede in verband
m et de noodzaak de betrekkingen met Duitsland te verbeteren. Hij w ilde
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daarom w ederom de stem m ing in de com m issie polsen. De m inister zei
geen stappen te zullen ondernem en 'als zou blijken dat (de) Kam er er fel
tegen (is)'. Hierop verklaarde Van der Goes dat hij het optreden van het
kabinet in deze nooit had bewonderd. Hij achtte het nog steeds funest uit
oogpunt van nationale w aardigheid om in het zicht van D uitse protesten
terug te krabbelen. De D uitsers zouden dit voelen 'als een prem ie op
bru taliteit’. Ook Serrarens meende dat Stikker niet voor dreigem enten uit
de w eg m ocht gaan. Alleen als de Duitsers zelf met een redelijk aanbod over
de Eem s-D ollardkw estie zouden kom en, m ocht daarover gesproken w or
den. O pm erkelijk w as dat Stikker ter motivatie van zijn volte face zei er in
dertijd 'niet erg happig' op geweest te zijn 'dat ik de Eerste K(amer) m oest
drijven om (het) w(ets) o(ntwerp) aan te nem en'.206 Toch zou de minister al
in de zomer van 1950 informeel aan de Duitse ambassadeur laten w eten dat
er N ederlandse voorstellen te verw achten w aren.207 U iteindelijk zouden
Nederland en de Bondsrepubliek in 1960 een verdrag sluiten waarin enkele
uit de oorlog voortvloeiende bilaterale kwesties geregeld werden. De grens
correcties w erden daarm ee grotendeels weer Duits grondgebied. Over de
grondafbakening in het Eem s-Dollardgebied kwam pas in 1984 een w erk
afspraak tot stand 208
Een parlem entaire commissie naar Dnitsland?
Eind 1947 was vanuit de Tweede Kamer voorgesteld een parlem entaire de
legatie naar Duitsland te laten gaan om het inzicht te vergroten in de Duitse
problem atiek in het algem een en de kwestie van de grenscorrecties in het
bijzonder. Omdat Duitsland was afgesloten voor gewone bezoekers, vroeg
men de m inister te bem iddelen bij de geallieerde bezettingsautoriteiten
voor het verkrijgen van de nodige faciliteiten. Van Boetzelaer verklaarde
zich aanvankelijk bereid een dergelijk bezoek te bevorderen, maar trok deze
toezegging begin 1948 weer in. Kennelijk bestond er binnen zijn departe
ment nogal wat wrevel over de parlem entaire bemoeizucht. De m inister zei
een parlem entaire m issie niet nodig te vinden omdat deze toch geen verbe
tering zou kunnen brengen in de Nederlandse positie tegenover Duitsland.
Bovendien leek zo'n m issie een teken van wantrouwen jegens Buitenland
se Zaken en jegens de Nederlandse M ilitaire M issie in Berlijn die toch vol
doende in staat waren de Nederlandse belangen te behartigen.209 Interessant
is in dit verband dat Stikker toen, als senator, weliswaar zijn verwondering
uitsprak over de snelle verandering van 's m inisters m ening, m aar tevens
opm erkte dat hij zelf geen behoefte had aan een dergelijke com m issie en
het nut ervan betw ijfelde 210 Dit is wellicht een verklaring voor het feit dat
Stikker, toen hij een half jaar later m inister was gew orden, evenals zijn
voorganger de boot afhield.
Intussen was een parlem entair bezoek m inder urgent geworden. Vooral
op de conferentie te Londen waren belangrijke beslissingen over Duitslands
toekom st genom en met grote consequenties voor de N ederlandse positie.
Toch bleef de wens in de volksvertegenwoordiging bestaan om zich nader te
inform eren over het Duitse probleem . Eind 1948 bepleitten velen daarom
104

Een nieuwe Duitslandpolitiek?

opnieuw het bezoek van een parlem entaire com m issie aan W est-Duitsland
'teneinde de toestand aldaar op te nem en'.211 Nadere inform atie te verkrij
gen bleef een belangrijk m otief voor het plan. Tegelijkertijd werd steeds
duidelijker dat de reis een sym bolische betekenis had: zij m oest de actieve
betrokkenheid bij het buitenlands beleid onderstrepen.
Zoals gezegd voelde Stikker niets voor het plan. De Kamer reageerde ver
ontwaardigd op de vage afwijzing van Stikker. Na een ironisch betoog w aar
in hij de m inister w ees op de betekenis die de term 'in gedachten houden'
in de politiek had, vroeg Schmal de bew indsm an 'rekening houdende m et
een herhaaldelijk in deze Kam er uitgesproken wens, w at m eer deferentie
aan de dag te leggen’. Ruygers vond het bezoek aan Duitsland nog steeds
van groot belang: 'Het ging erom, dat een com m issie uit het N ederlandse
Parlem ent uit eigen aanschouw ing en als zodanig zou worden geconfron
teerd met de grote en voor geheel Europa beslissende punten van het Duitse
vraagstuk.' In antwoord hierop bleef Stikker weer vaag. Hij meende dat een
bezoek van een parlem entaire delegatie meer voor de hand lag voor de be
zettende m ogendheden dan voor niet-bezettende m ogendheden: 'Ik wil
hierm ede niet zeggen dat het bezoek van een parlem entaire com m issie uit
N ederland op dit ogenblik weinig betekenis zou hebben, doch ik zou mij
hierover w illen beraden en de praktische m ogelijkheden eerst w illen on
d erzo eken .'212
Een maand later zou Stikker evenwel het groene licht geven voor de par
lem entaire missie. W aarom hij zo snel bakzeil haalde is onduidelijk. V er
m oedelijk ligt een verklaring in de steeds dringender geform uleerde wens
dat het parlem ent een actievere rol zou spelen in het buitenlands beleid.
Vooral Schm als verm aning dat Stikker w at m eer eerbied voor de Kam er
m oest tonen w ijst daarop. In de loop van 1949-1950 zou Stikker zich ge
noodzaakt zien meer toe te geven op dit stuk - het akkoord met de reis naar
Duitsland zou daarvan het eerste teken geweest kunnen zijn. In m aart 1949
stelde Stikker zich in een brief aan Schmal (die werd gezien als de initiatief
nem er voor het plan) ter beschikking voor wensen over het programm a en
de organisatie van de reis.213
In novem ber legde Schmal uit waarom er nog steeds niets van zijn initia
tief was terechtgekom en: '(...) een zekere hysterie die aan de oostzijde van
onze grenzen zich heeft voorgedaan, toen men van Nederlandse zijde met
een uiterst bescheiden voordracht tot grenscorrectie voor de dag kwam'.
Toen hem de afm etingen van deze actie ter ore w aren gekom en, had
Schm al er de voorkeur aangegeven 'dat bezoek voorshands enige tijd uit te
stellen'. Schm al was van m ening dat het parlem entaire bezoek aan D uits
land m oest plaatsvinden vóór de behandeling van de Nota over de stand
van zaken met betrekking tot het Duitse vraagstuk, die het kabinet in juli
1949 had ingediend. Ook Korthals sprak zich in deze zin uit214 en verm oe
delijk is om die reden de behandeling van die nota vertraagd.
Het bezoek aan Duitsland van de parlem entaire delegatie vond plaats in
de tw eede w eek van m aart 1950. De sam enstelling w eerspiegelde de ver
deling over de verschillende partijen (4 KVP, 4 PvdA, 2 AR, 1 CHU en 1
VVD). In het reisverslag, dat op 31 maart gereed kwam, berichtte de com105
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m issie over haar verrichtingen. Verschillende plaatsen w aren bezocht en er
was gesproken met een groot aantal maatschappelijke groeperingen en met
de bezettingsautoriteiten. Het eindoordeel over de reis was bijzonder posi
tief: ’Door de vele besprekingen, die zij gevoerd heeft, heeft de com m issie
zich een goede indruk kunnen vormen van de voornaam ste vraagstukken,
w elke zich thans in D uitsland voordoen, en van de opvattingen, w elke
hierom trent leven bij de verschillende leidende G eallieerde en Duitse per
soonlijkheden.’ Ook tijdens het debat over de Duitslandnota spraken de ka
m erleden hun voldoening over de reis uit. Volgens Ruygers m oest de Ka
m er zich in veel grotere mate dan voorheen m et het buitenlands beleid
bezighouden 'hetgeen in bepaalde gevallen zonder een behoorlijke oriënta
tie ter plaatse niet wel m ogelijk is'.215 D uidelijke voorbeelden hoe de reis
aan de verdieping van hun inzichten had bijgedragen, gaven de kam erle
den evenwel niet. Korthals meende zelfs dat, ondanks de voortreffelijke or
ganisatie en het rijke program m a, een reis van één w eek w aarlijk niet de
mogelijkheid bood om te peilen wat in Duitsland omging. Zowel in het ver
slag, als tijdens de openbare beraadslaging spraken de verschillende com 
m issieleden bijzonder veel w aardering uit voor de w ijze w aarop Buiten
landse Zaken had meegewerkt aan het goede verloop van de reis.216
De Duitslandnota
Bij de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp inzake de grenscorrec
ties had het kabinet toegezegd de Staten-Generaal 'nader te documenteren
ten aanzien van haar standpunt ten opzichte van het Duitse vraagstuk in
zijn geheel en de behandeling van de N ederlandse desiderata m et betrek
king tot Duitsland in het bijzonder’.217 De indiening van de daarvoor be
doelde nota ondervond vervolgens enige vertraging omdat het kabinet de
resultaten wilde afwachten van internationaal overleg in de m aanden m ei
en juni. Daarom verscheen pas medio juli 1949 de Nota over de stand van
zaken met betrekking tot het Duitse vraagstuk.218 De nota diende, zo stelde
Stikker, om de Staten-G eneraal in de gelegenheid te stellen zich een juist
oordeel te vorm en over het door de regering gevoerde beleid ten aanzien
van Duitsland. Omdat dit beleid alleen begrepen kon worden in het kader
van de internationale politieke ontwikkelingen sedert 1945, begon de m inis
ter zijn uiteenzetting met een gedetailleerd overzicht van de geallieerde po
litiek en de ontw ikkeling in Duitsland zelf. In het tweede en belangrijkste
deel van de nota maakte Stikker de balans op van het Nederlands beleid en
gaf hij de stand van zaken weer van 'enige speciale vraagstukken'. De m i
nister constateerde dat de doeleinden van de Nederlandse D uitslandpolitiek
van het kabinet-Beel ook door het kabinet-Drees-Van Schaik w erden onder
schreven, zij het 'dat vanzelfsprekend de ontwikkeling die sedertdien heeft
plaatsgegrepen, verschuivingen heeft doen ontstaan in het accent dat op elk
dezer doelstellingen bij het bepalen van het beleid valt'. Het eerste doel was
de inschakeling van Nederland bij het geallieerde beleid ten aanzien van
D uitsland. Tw eede doel w as vergoeding van de m ateriële schade. Op dit
punt hadden de genoem de veranderde internationale verhoudingen in106
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vloed gehad. De oorspronkelijk gekoesterde verw achtingen zouden 'nog
slechts zeer gedeeltelijk' vervuld kunnen worden. Het derde doel was het
verzekeren van w aarborgen van vrede en veiligheid. De regering streefde
dit na door sluiting van regionale overeenkom sten als het verdrag van
Brussel en het N oordatlantisch verdrag, alsmede door het opleggen van b e
paalde beperkingen aan Duitsland. De oprichting van het Internationaal Or
gaan voor het Roergebied achtte Stikker 'een belangrijke stap op weg naar
internationale veiligheid en de voorkom ing van D uitse agressie'. Het
vierde en laatste doel van de Nederlandse Duitslandpolitiek was de inscha
keling van Duitsland in de Europese samenwerking op cultureel, staatkun
dig en econom isch gebied. Een dergelijke integratie zou niet alleen een b e
langrijke bijdrage leveren aan het herstel van de w elvaart in Europa, ze was
ook 'een der voornaam ste middelen' om in de toekom st een nieuw e Duitse
dreiging te voorkomeii. Het herstel van de Nederlands-Duitse econom ische
betrekkingen zou volgens Stikker m eer opleveren dan enige vorm van
schadevergoeding. W el diende onverw ijld een einde gem aakt te w orden
aan de achterstelling van de Nederlandse econom ische belangen bij die van
de geallieerden. Ter bevordering van de politieke samenwerking zei Stikker
er naar te streven de Bondsrepubliek, zodra zij was ingesteld, als geassoci
eerd lid in de Raad van Europa te doen opnemen.
Na deze uiteenzetting ging Stikker nader in op de stand van zaken van
enkele 'speciale vraagstukken'. W at betrof de grenscorrecties m eldde Stik
ker dat deze op 23 april ten uitvoer waren gelegd. Hij gaf een overzicht van
de herstelbetalingen en de terugvoering van de geroofde goederen en van
de toestand van de Nederlandse kapitaalbelangen, alsmede van de handel
en het transitoverkeer met Duitsland.
In de slotbeschouw ing herhaalde Stikker nog eens dat de inschakeling
van D uitsland een 'onontkoom baar vereiste' was voor het econom isch her
stel en de veiligheid van W est-Europa. Mede om te voorkomen 'dat D uits
land zich een positie zal trachten te verwerven die niet in overeenstem 
m ing zou zijn met de w erkelijke betekenis van D uitsland', diende die in
schakeling in etappes te geschieden, in nauwe aansluiting bij de ontw ikke
ling van de samenwerking der andere W esteuropese m ogendheden.

Reacties vanuit de Kamer
De D uitslandnota w as bedoeld om tegem oet te komen aan de algem een
geuite kritiek dat een visie op het beleid ten aanzien van Duitsland ontbrak.
Toch m aakte de Tweede Kamer geen haast met de behandeling van de nota.
Het VV kwam pas gereed op 30 maart 1950, de openbare behandeling vond
plaats op 3 mei.219 Zoals gezegd is een verklaring voor deze vertraging ver
m oedelijk deels te vinden in het uitstel van het bezoek van de p arle
m entaire com m issie aan D uitsland, tot begin maart. Behandeling van de
nota werd pas zinvol geacht na afloop van dat bezoek. Een andere reden was
w aarschijnlijk dat er veel veranderd was sinds de rumoerige debatten over
de grenscorrecties. Die debatten w aren zo verhit geweest omdat de beperkte
correcties symbolisch waren geworden voor het verder in de jaren 1946-1948
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zo gefnuikte streven naar Duitslands boetedoening en als de enige tastbare
uitdrukking daarvan gezien w erden, al of niet gewenst. Nu de correcties
eenm aal plaatsgevonden hadden en het uitzicht op realisering van de ove
rige Nederlandse desiderata vrijwel geheel verdwenen was, verloor de nota
een groot deel van haar actualiteit.
Dat de D uitse kwestie na de beslissingen omtrent de grenscorrecties aan
actualiteit had ingeboet, bleek reeds bij de behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken in novem ber 1949. H et belangrijkste en eigenlijk enige
punt dat de kam erleden ter sprake brachten, was de vraag of de nieuw e
Bondsrepubliek een bijdrage diende te leveren aan de opbouw van de W est
europese defensie. Dit probleem vormde een belangrijk onderdeel van de
enige kwestie met betrekking tot Duitsland waar parlement en kabinet nog
van m ening konden verschillen: de snelheid w aarm ee D uitsland m oest
w orden opgenom en in de W esteuropese sam enwerking. Een andere, m in
der belangrijke vraag was of Stikker al of niet terecht vasthield aan de ver
w achting 'dat met de beëindiging van de staat van oorlog m et Duitsland te
vens een aantal thans nog hangende problem en m et de Bondsrepubliek
(lees: de territoriale claims en schadevergoedingseisen, JWB) geregeld zou
den m oeten w orden'.220 Ook op dit stuk gold dat Nederland nauw elijks in
vloed kon uitoefenen. M et name de toenemende verzelfstandiging van de
internationale positie van de Bondsrepubliek, als gevolg van de Koude O or
log, versterkte de argum enten ten gunste van een volledige integratie. De
instelling van de (discriminerende) Roerautoriteit gebeurde toch vooral op
aandringen van Frankrijk. En dat er vóór het uitbreken van de Koreacrisis
geen sprake kon zijn van een Duitse herbew apening, was een gevolg van
Franse oppositie en Britse aarzelingen. In mei 1950 besliste de m inisterraad
dat een D uitse herbew apening nog prem atuur was. V olgens het kabinet
diende eerst de w esterse defensie versterkt te worden.221
Het parlem ent toonde zich ten opzichte van de herbew apening m inder
terughoudend dan het kabinet. Vanaf eind 1949 meenden veel fracties in de
volksvertegenw oordiging dat Stikker zich in het onverm ijdelijke diende te
schikken en zijn pleidooi voor een stapsgewijze opname van D uitsland in
de W esteuropese samenwerking moest opgeven. Dit was het standpunt dat
Ruygers al langer verdedigde: de terughoudendheid strookte niet m et de
door het kabinet geform uleerde doelstelling van integratie in W est-Europa.
Voorts zou een dergelijke Nederlandse opstelling in Bonn goodwill kweken
die eventueel zou kunnen worden aangewend om de uitstaande territoria
le, econom ische en handelspolitieke kwesties op te lossen. Ten slotte zou
het wegnemen van tegenstrijdigheden in de Nederlandse en geallieerde po
litiek ten aanzien van D uitsland een einde m aken aan de 'ond erhand e
lingsruim te' die er nu bestond voor ongewenste nationalistische tendensen
in de Bondsrepubliek.

Een einde aan het tweeslachtige beleid
De Tw eede Kam er was vol lof over de Duitslandnota: 'Nagenoeg algem een
had men veel w aardering voor deze nota, vooral voor de uitvoerigheid en
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de krachtige toon daarvan. Men sprak de hoop uit, dat ook in de toekomst
vanw ege het M inisterie van Buitenlandse Zaken bij tijd en w ijle speciale
verhandelingen over de grote vraagstukken van het buitenlandse beleid in
deze vorm aan de Kamer zullen worden aangeboden.’222 De belangrijkste
vragen betroffen de D uitse herbew apening. V erscheidene fracties stelden
daarnaast de tw eeslachtige houding der geallieerden ten opzichte van Duits
land aan de kaak, dat wil zeggen de mengeling van discrim inerende m aat
regelen en erkenning van de W estduitse soevereiniteit. Voor de PvdA was
het R oerstatuut een voorbeeld hiervan. Daarin was het elem ent van Euro
pese veiligheid 'op w einig gelukkige wijze' gecom bineerd met de bevorde
ring van een goede exploitatie van deze hulpbronnen. W enselijk ware een
reorganisatie van het statuut 'ten einde de werkingssfeer daarvan tot de ge
hele W esteuropese ijzer- en staalindustrie te kunnen uitbreiden’. O m stre
den w as ook de afzondering van het Saargebied van Duitsland dat sinds
1947 econom isch met Frankrijk was verbonden. De m eningen w aren hier
echter verdeeld. Sommigen meenden dat de Duitsers met hun bezw aren te
hoog van de toren bliezen, anderen vonden het vreemd dat Frankrijk zijn
standpunt verdedigde 'aan de hand van de schadevergoedingsgedachte'.
Ten slotte vroegen alle fracties of het kabinet vasthield aan zijn territoriale
eisen. D e PvdA -fractie stelde dat dit 'bepaald niet bev ord erlijk’ zou zijn
voor een ontw ikkeling in positieve zin van de N ederlands-D uitse betrek
kingen. De KVP was het daarmee eens, maar vond niettem in dat 'dit offer'
slechts gebracht kon w orden 'm its daartegenover een redelijk equivalent
aan econom ische voordelen zou komen te s ta a n '223
In het kam erdebat was Ruygers wederom de felste voorstander van een
nieuwe, consequente politiek tegenover Duitsland. Daarin m oest de inscha
keling van D uitsland in de Europese sam enwerking voorop staan. Vragen
van herstelbetalingen dienden daaraan ondergeschikt te zijn. Ruygers h e
kelde de geallieerde politiek; er werd nog te veel geaarzeld tussen enerzijds
beveiliging tegen een mogelijk nieuw Duits gevaar en anderzijds de inscha
keling van de Bondsrepubliek in de Europese samenwerking. Als voorbeel
den noem de hij de Saarkw estie en het Roerstatuut waarbij overw egingen
van veiligheid en samenwerking door elkaar gebruikt werden. Alleen door
een zo snel en volledig m ogelijke inschakeling van Duitsland in W est-Eu
ropa kon men zich beveiligen tegen een hernieuw de Duitse agressie. Ook
Klompé m eende dat Duitsland zo snel m ogelijk tot een gelijkwaardige part
ner gem aakt m oest w orden en dat het met name zijn vrijheid op het gebied
van de buitenlandse politiek terug moest krijgen. Bruins Slot deelde de kri
tiek van Ruygers op de geallieerde politiek. Hij vreesde dat de Duitsers daar
door 'innerlijk' van Europa verwijderd zouden worden. De Franse Saarpolitiek was voor hem een voorbeeld van hoe het niet moest. De enige weg
om uit 'dit fatale slop' te kom en was de Duitsers de volledige vrijheid te
geven en hen in de internationale sam enwerking op te nem en. Ten slotte
vond ook Korthals de Saarpolitiek van Frankrijk weinig passen in het stre
ven naar Europese samenwerking. Duitsland m oest ook voor hem zo spoe
dig m ogelijk, als volw aardig deelgenoot, kunnen deelnem en aan de W est
europese sam enw erking 224
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Niet dat er geen bezorgdheid bestond in de Kamer over de binnenlandspolitieke ontw ikkelingen in Duitsland. De m eeste w oordvoerders hadden
weinig positieve verwachtingen over een snelle verandering van 'de Duitse
m entaliteit'. M aar algem een was men, zoals Schm al, van oordeel dat het
Duitse volk de kans m oest krijgen om 'tot zichzelf' te komen en het diende
daarbij zoveel m ogelijk vrijgelaten te w orden. Schm al was overigens wel
van m ening dat de Duitsers internationaal een toontje lager m oesten zin
gen. Hij vroeg zich af waarom de Bondsrepubliek zich de gelegenheid wilde
laten ontgaan haar goede wil te tonen bijvoorbeeld in de Eem s-D ollard
kwestie. Schm al vond het ook ongepast dat de Duitsers de Saarkwestie han
teerden als obstakel voor deelname aan de Raad van Europa.225
Namens de CPN prees J. Haken de oprichting van de DDR. Voor het eerst
in de geschiedenis ontstond in Duitsland een werkelijk democratische staat.
Haken w aarschuw de voor de geallieerde politiek die in W est-Duitsland de
zelfde m achthebbers aan de macht had gebracht als vóór en tijdens het Hitlertijd p erk.226
In zijn antwoord wees Stikker de suggestie dat de geallieerde politiek ten
aanzien van Duitsland w ijziging behoefde, krachtig van de hand. Hij was
het er w elisw aar mee eens dat W est-Duitsland, gezien de internationale
ontw ikkelingen, versneld moest worden opgenom en in de W esteuropese
sam enwerking, maar voegde daar onmiddellijk aan toe: ’(...) een snelle ont
w ikkeling kan niettem in een geleidelijke zijn en deze ontw ikkeling zal niet
alleen met de gevoelsreacties in Duitsland rekening dienen te houden, doch
zal evenzeer als onderdeel van de bestaande werkelijkheid gevoel m oeten
hebben voor de zeer begrijpelijke en zeer verklaarbare gevoelsreacties, die
andere volkeren ten opzichte van Duitsland ondervinden.’227 Stikker ging
slechts zijdelings in op het Saarvraagstuk. Hij hoopte dat de voortschrijden
de Europese sam enwerking nieuwe mogelijkheden zou bieden voor een de
finitieve oplossing. De minister meende dat het moment nog niet gekomen
was om de conclusie te trekken over een ontwikkeling van het Roerorgaan
in de richting van een orgaan voor de Europese basisindustrieën. V oorals
nog zou de Roerautoriteit volgens hem een belangrijke taak hebben om er
voor te w aken 'dat door discrim inerende m aatregelen de rijkdom m en van
de Ruhr zouden w orden aangewend tot econom ische dom inantie van Eu
ro p a'.228
Al m et al kon er, nadat de kwestie van de grenscorrecties m in of meer
was opgelost, een einde komen aan de tweeslachtigheid in het Nederlandse
beleid van enerzijds streven naar inschakeling van Duitsland in de westerse
sam enw erking en anderzijds handhaven van allerlei territoriale en econo
m ische claim s. De internationale ontw ikkelingen, culm inerend in de op
richting van de Bondsrepubliek, maakten het begin m ogelijk van de nor
m alisering van de betrekkingen met de oosterbuur. Een belangrijk resterend
probleem w as nog of, en zo ja hoe, W est-Duitsland betrokken diende te
worden bij de defensie van West-Europa.
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Duitse herbeivapening

Een internationaal probleem
N aarm ate de O ost-W est verhoudingen verslechterden, m oesten de politici
een eventuele herbew apening van W est-D uitsland onder ogen zien. De
vrees voor de expansie van de Sovjet-Unie overvleugelde m eer en meer de
angst voor een hernieuw de Duitse dreiging. In 1949-1950 werd een diepe
kloof zichtbaar tussen de plannen om de verdediging tegen een m ogelijke
aanval zover m ogelijk oostw aarts te voeren en de daarvoor beschikbare
troepen en m aterieel. Zonder de inschakeling van het Duits potentieel zou
een voorw aartse defensie illusoir blijven. Bovendien zou de eventu ele
strijd voor een groot deel op Duits gebied plaatsvinden. Een politiek argu
m ent om W est-Duitsland bij de bondgenootschappelijke defensie te betrek
ken w as dat daardoor de gew enste integratie van de Bondsrepubliek in
W est-Europa versterkt zou worden. De opname van O ost-Duitsland in het
com m unistisch blok, inclusief de vorm ing sedert 1947-1948 van een aan
zienlijke m acht van param ilitaire politie-eenheden, diende in het W esten
een tegenw icht te krijgen. Aldus zou niet alleen het W esten w orden ver
sterkt, maar ook controle over de militaire wederopbouw van de Bondsre
publiek m ogelijk zijn.
Deze argumenten voor een Duitse bijdrage aan de defensie van W est-Eu
ropa vonden een tegenwicht in de nog steeds in W est-Europa levende vrees
voor een herleving van het Duitse nationalism e. Bovendien kon de SovjetUnie een eventuele D uitse herbew apening opvatten als een onaanvaard
bare provocatie, als een casus belli derhalve. De Grote Drie wezen een her
bew apening daarom vooralsnog van de hand. Vooral voor Frankrijk was
het idee onaanvaardbaar, maar ook in Groot-Brittannië zou een daarop ge
richt initiatief sterke negatieve reacties oproepen. Zelfs de Am erikaanse re
gering - die overigens zo aandrong op de opname van de Bondsrepubliek in
het w esterse sam enwerkingsverband - was verdeeld over de kwestie. Ten
slotte liepen ook in de Bondsrepubliek zelf de meningen uiteen. Volgens de
akkoorden van W ashington uit april 1949 zou Duitsland gedem ilitariseerd
zijn. Eind 1949 opperde bondskanselier Adenauer in een interview de m o
gelijkheid van een Duitse bijdrage aan de defensie van W est-Europa. Deze
uitlating ontlokte in binnen- en buitenland zoveel kritiek dat het idee voor
lopig in de taboesfeer bleef. Al met al lag het probleem van de Duitse herbe
w apening in 1949-1950 bijzonder gevoelig: in mei 1950 besloten Londen en
W ashington in geheim overleg dat de Bondsrepubliek in de toekomst tot de
NAVO zou moeten toetreden. Officieel bleven de Grote Drie daar nog steeds
afwijzend tegenover staan.229

Standpunt kabinet
De internationale om standigheden bepaalden de discussie in N ederland.
O ok in Den Haag w erden m ilitaire en politieke argum enten aangevoerd
voor de deelname van W est-Duitsland aan de Europese defensie. Juist Ne111
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derland had groot belang bij de verlegging van de defensie naar het oosten.
Bij de handhaving van de voorlopig bepaalde verdedigingslinie langs Rijn
en IJssel zou een eventuele oorlog op Nederlands grondgebied w orden uit
gevochten. V erplaatsing van de 'stoplijn' in de richting van het Ijzeren
G ordijn was alleen mogelijk met Duitse steun. Politiek zou de inschakeling
van de Bondsrepubliek in de bondgenootschappelijke defensie een verster
king betekenen van de ook door Nederland gewenste integratie van Duits
land in W est-Europa. Begin 1949 kwam en deze argum enten ter sprake in
een nota aan het kabinet van Hirschfeld. Hirschfeld w as als regeringscom 
m issaris in algem ene dienst belast m et de coördinatie tussen de verschil
lende departem enten die zich m et D uitse aangelegenheden bezighielden.
De discussie die deze nota teweegbracht, liet zien dat ook in Den Haag de
m eningen over een eventuele D uitse herbew apening sterk u iteenliepen.
Als het om veiligheidsaspecten ging, bleek de wens om de w ereld te bevei
ligen tegen een hernieuw de Duitse dreiging nog sterk. W ielenga toonde aan
dat, hoew el een meerderheid in het overheidsapparaat in 1949 D uitsland
prim air als toekom stig partner beschouw de, de angst voor een potentieel
Duits gevaar toch nog groter was dan de vrees voor de Sovjet-Unie. M ee in
overw eging nemend het afwijzende standpunt van de Grote Drie, stelde het
kabinet dat van een Duitse herbewapening geen sprake kon zijn. De verster
king van de defensie door de N A VO -lidstaten zelf m oest prioriteit heb
ben .230

Groeiende eensgezindheid in het parlement
O pm erkelijk is dat de volksvertegenw oordiging vanaf eind 1949 in deze
van m ening verschilde met het kabinet. Hoewel de m eeste kam erleden
voorbehoud bleven maken inzake de veiligheid, spraken zij zich in m eer
derheid uit voor de opname van Duitsland in de w esterse defensie. Naast
het m ilitair-strategische motief van de noodzakelijke versterking van de de
fensie speelde het politieke argum ent van oplossing van het D uitse pro
bleem door volledige inschakeling in de westerse sam enwerking een rol.
Al in februari 1949 leek Ruygers in zijn pleidooi voor een nieuwe Duits
landpolitiek het onderwerp aan de orde te stellen. W elisw aar m oest deze
politiek 'allereerst consequent die veiligheidsw aarborgen (...) scheppen, die
uit de D uitse agressie in het verleden onverm ijdelijk voortvloeien', m aar
volgens de PvdA -w oordvoerder kon het Duitse vraagstuk alleen w orden
opgelost 'door D uitsland op te nemen in een dem ocratische eenheid. (...)
Daarbij zou D uitsland m oeten w orden ingeschakeld in het M arshallplan,
zoals reeds is geschied, maar ook in de W esteuropese Unie en juist daardoor
in de gehele reconstructie van Europa.'231 Het woord herbew apening was
niet gevallen, m aar het antwoord van Stikker was kenmerkend voor de te
rughoudendheid welke het kabinet in 1949 en 1950 toonde. Volgens de m i
nister zou de gewenste wederopnem ing van Duitsland als volw aardig land
in de Europese samenleving 'een ontw ikkeling in een reeks van fasen' zijn.
De eerste stap daarbij was de econom ische w ederinschakeling, de politieke
de volgende: 'In dit licht moet ook de mogelijkheid worden bestudeerd om
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W est-Duitsland te betrekken bij de samenwerking, welke bestaat tussen de
m ogendheden van het Pact van Brussel.'232
Eind 1949 kwam het onderwerp weer ter sprake bij de begrotingsbehande
ling van Buitenlandse Zaken. De PvdA-fractie vroeg onom w onden of er
naar de m ening van de m inister niet naar gestreefd m oest worden D uits
land ook m ilitair verder in te schakelen in het W esteuropese gebied. De so
cialisten w aren van m ening 'dat een doeltreffende verdediging van W estEuropa niet (...) m ogelijk is zonder medew erking van D uitsland'.233 De m i
nister herhaalde daarop zijn pleidooi voor een toekenning van bevoegd
heden aan Duitsland in etappes: 'Een herm ilitarisatie van W est-Duitsland
kan echter naar onze overtuiging niet worden overw ogen.’ In hun reacties
protesteerden de w oordvoerders van KVP, ARP en VVD tegen de sum m ie
re behandeling van het in hun ogen dringende probleem. Hoewel zij zich er
verder niet nader over uitlieten, drongen zij erop aan dat de m inister in
nauw overleg met de Kamer zijn definitieve standpunt zou bepalen.234 In
de Eerste Kamer zei Stikker in april het eens te zijn met Van Heuven Goed
hart die gepleit had voor een evenwichtige oplossing van het probleem van
de Duitse defensie: een Duitse herbewapening mocht onder geen beding be
tekenen de w ederopstanding van een m ilitair D uitsland dat een gevaar
voor de vrede vorm de.235
Het standpunt van de CPN was duidelijk: elke vorm van herbewapening
was uit den boze. De communisten waren, eind 1949, hierover verre van ge
rust: 'Naast onze grenzen wordt een nieuw e nazi-staat opgebouwd met een
nazi-leger en nazi-generaals en dat geschiedt met steun van Am erika.' Tij
dens de behandeling van de regeringsnota over Duitsland zei Haken dat de
herbew apening in de Britse en Amerikaanse zones al in volle gang was: 'De
volkeren van Europa, (...) die nog niet vergeten zijn, dat dank zij deze Duit
se legers in m illioenen gezinnen rouw heerst om de gevallenen, die voor
de vuurpelotons, in de gaskamers van Auschwitz of in de loopgraven zijn
gevallen, zij wensen geen Duitse herbewapening.' Hij vroeg zich daarom af:
'Wie en w at geeft U het recht om nu vijf jaar na de tweede wereldoorlog (...)
toe te stem m en in de vorm ing van nieuw e D uitse legers, in w elke geca
m oufleerde vorm ook?' Want voor de CPN stond vast dat de W esteuropese
m ogendheden in het geheim reeds lang hun instem m ing gaven aan een
nieuw Duits leger. Haken meende dat het ook anders kon. Hij wees op de
DDR 'waar de geest van m ilitarism e is verdw enen en w aar het "Deutschland, Deutschland iiber alles" niet opnieuw door de straten klinkt'.236
In de loop van 1950 formuleerden ook de andere partijen hun opvattin
gen, vooral tijdens de behandeling van de Duitslandnota. In de nota zelf,
van 17 juli 1949, stond het verzekeren van veiligheid tegenover D uitsland
nog voorop. De betekenis van de WU en de NAVO hiervoor w erden onder
streept. Duitsland zou geen gewapende macht mogen onderhouden. Verder
legde de nota de nadruk op de econom ische, culturele en politieke integratie
van D uitsland in W est-Europa 'ter voorkom ing van een hernieuw de b e 
d reiging'.237
In het verslag naar aanleiding van de nota, dat eind m aart 1950 w^rd
gepubliceerd, pleitten verschillende fracties voor de herbew apening van
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W est-Duitsland. Dit was noodzakelijk allereerst om een afdoende defensie
van Europa te kunnen opbouw en en voorts ook om p olitieke redenen:
Duitsland mocht niet ontbreken op een belangrijk terrein van de Europese
w ederopbouw en diende volkomen op voet van gelijkheid daarin te w or
den opgenomen. Van een afzonderlijk Duits leger mocht echter geen sprake
zijn, de herbewapening diende te geschieden in een (federaal) Europees ver
dedigingssysteem .238 Een maand later was Stikker in zijn antwoord even af
houdend als voorheen. Hij w ees erop dat de Grote D rie zich m et nadruk
uitspraken tegen de Duitse herbew apening en tegen een eventueel toetre
den van de Bondsrepubliek tot het Atlantisch bondgenootschap. De aanw e
zigheid van geallieerde troepen vormde een verzekering van de veiligheid
van Duitsland. Voorts was het volgens Stikker noodzakelijk de ontw ikke
lingen in Duitsland zelf af te wachten in plaats van prem ature maatregelen
te nemen. De Duitse regering had zich herhaalde m alen tegen herbew ape
ning uitgesproken en een groot deel van de oppositie in de Bondsrepubliek
w as dezelfde m ening toegedaan.239 Maar de minister erkende 'dat op den
duur op de W est-Europese veiligheid geen kans bestaat zonder m edew er
king van W est-D uitsland'.

O pm erkelijke

terughoudendheid

Tijdens de openbare beraadslagingen begin mei 1950 w aren vooral de
w oordvoerd ers van PvdA en KVP opm erkelijk terughoudend over de
kwestie. Ruygers meende dat het onderwerp beter bij de behandeling van de
begroting van Oorlog ter sprake kon komen. Ruygers vond ook dat eerst een
aantal concrete vraagstukken m oesten worden opgelost. Allereerst was de
'psychologische stemming' noch in Duitsland noch in de geallieerde landen
rijp voor de herbew apening van Duitsland. In de tweede plaats stond de
Duitse Grondwet een herbewapening in de weg. Ten derde kon er geen spra
ke zijn van een soevereine Duitse w eerm acht, m aar m oest deze een deel
zijn in de Atlantische defensie als geheel 240 Klompé zag even zovele com 
plicaties. Voor haar kon over het tijdstip van een eventuele rem ilitarisatie
pas gesproken worden 'als alle aspecten van deze zaak zijn bekeken'. Ook
Schm al m eende dat Duitsland 'zich nog altijd in een interim -toestand' be
vond en dat m en er beter aan zou doen het vraagstuk van de herbew ape
ning voorshands te laten rusten.241 Alleen Bruins Slot en Korthals zetten
hun opvattingen over het onderw erp nader uiteen. De noodzaak van de
herbew apening stond voor beiden vast. Deze kon echter alleen plaatsvin
den in een W esteuropees defensiesysteem, vooropgesteld dat er inderdaad
een W esteuropees leger kwam m et een W esteuropese leid in g.242 In zijn
antw oord herhaalde Stikker wat hij eerder had gesteld. Eerst m oest er in
D uitsland zelf bereidheid toe ontstaan. Tevens wees hij op de m ogelijke
repercussies van een Duitse herbewapening op de Oost-W estverhoudingen.
Angst zou de Sovjet-U nie tot onberaden stappen kunnen drijven 243
De terughoudendheid van de kamerleden is des te opmerkelijk om dat in
de D efensiecom m issie de verschillende w oordvoerders zich reeds onom 
wonden en eensgezind hadden uitgesproken voor de herbew apening van
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W est-Duitsland. Al in december 1949 hadden Vorrink, Korthals en J.J. Fens
(KVP) gewezen op de noodzaak van een doortastende aanpak van dit pro
bleem . In m aart 1950 meenden zij, bijgestaan door Bruins Slot, dat het uit
politiek zowel als m ilitair oogpunt onmogelijk zou zijn Duitsland buiten de
W esteuropese defensie te laten.244 W ielenga suggereert terecht dat de grote
fracties m ogelijk nog niet openlijk het beladen ’ja' over dit gevoelige onder
w erp durfden uit te spreken. Bovendien w aren verschillende kam erleden
er door Boon, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, op gew ezen dat
een d ergelijk standpunt 'een internationale sensatie van de Eerste Orde'
zou zijn en dat Nederland zich daardoor internationaal in een geïsoleerde
positie zou m anoeuvreren.245 Hoe het ook zij, de Kamer heeft het Stikker,
ondanks het verschil van inzicht, tot aan de Korea-oorlog niet m oeilijk ge
maakt, maar w el een koers voor de langere termijn aangegeven.

Na Korea
De Korea-oorlog gaf een beslissende wending aan de internationale discus
sie over de D uitse herbewapening. De politieke barrières verdw enen door
de noodzaak de w esterse defensie te versterken. M ede onder Am erikaanse
druk sloeg daardoor in de zomer van 1950 de balans door naar een Duitse
herbew apening. De kwestie stond voortaan bovenaan de politieke agenda.
Op de N A VO -conferentie in W ashington in septem ber stelden de VS dat
Duitse inschakeling in de W esteuropese defensie een voorw aarde was voor
de Am erikaanse steun aan de lidstaten van het Atlantisch pact. De bespre
kingen hierover tussen de Grote Drie liepen echter vast op Britse aarzelin
gen en Frans verzet. In oktober antwoordde Parijs op deze im passe met het
plan van m inister-president R.J. Pleven. Dit voorstel ging uit van de ge
dachte dat de D uitse m ilitaire bijdrage, die zou bestaan uit zo klein m oge
lijke eenheden, diende op te gaan in het grotere geheel van een Europees le
ger. H iervoor zou een supranationale constructie in h et leven geroepen
m oeten worden in de vorm van een Europees m inisterie van Defensie, een
Raad van Europese m inisters van Defensie en een Europese D efensie-assem blée. Financiering zou geschieden door een gezam enlijk defensiebudget.
N ederland schaarde zich in de zom er van 1950 onm iddellijk achter de
A m erikaanse w ens tot herbew apening van D uitsland. Stikker beet in
W ashington als pleitbezorger zelfs de spits af. Het Plevenplan echter kon
om verschillende redenen de goedkeuring van het kabinet niet krijgen. A l
lereerst m eende de ministerraad dat toetreding van W est-Duitsland tot de
NAVO de beste oplossing was. Bovendien was elke vertraging van de op
bouw van de w esterse defensie uit den boze; aanvaarding van het Pleven
plan zou daar zeker toe leiden. Ten slotte vreesde het kabinet dat Engeland
nooit aan een Europees leger zou meedoen en dat de oprichting ervan der
halve ten koste zou gaan van de in Den Haag essentieel geachte Atlantische
sam enwerking. De Am erikaanse regering koesterde overigens dezelfde be
zw aren tegen het Franse plan.246 Eind novem ber besloot de m inisterraad
daarom 'dat Nederland zich niet zal verbinden aan de Franse plannen (...)
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maar zich bereid zal tonen binnen het Atlantisch kader tot zeer nauw e sa
m enw erking te kom en'.247
O ok de volksvertegenw oordiging liet na de zomer van 1950 haar terug
houdende opstelling varen. De vraag of Duitsland zou m oeten w orden in 
geschakeld in de westerse defensie stond voor de meeste fracties niet meer
ter discussie. Het ging er om hoe die inschakeling gestalte m oest krijgen.
A lleen de com m unisten bleven zich verzetten tegen het voornem en de
Bondsrepubliek te herbew apenen: 'Is men antifascist, dan m oet men tegen
een Duits leger zijn.'248
Al bij de besprekingen van de D uitslandnota in het voorjaar was ge
bleken dat sommige fracties een oplossing van het probleem zochten in de
Europese sam enw erking en integratie. De lancering van het plan-Pleven
zou een nieuw e impuls geven aan deze gedachte. Onmiddellijk ontstond er
een meningsverschil met het kabinet dat er geen twijfel over liet bestaan dat
het een Atlantische oplossing verre prefereerde boven een Europese. Reeds
bij de algem ene beschouw ingen in november 1950 m aakte Drees duidelijk
dat een Europese strijdmacht overwegende bezwaren opleverde. De gedach
te van een Europese defensie kon gem akkelijk leiden tot een verstoring of
vertraging van de ontw ikkeling van de Atlantische sam enwerking. De ont
w ikkeling van N A VO -plannen was voor het kabinet vooralsnog de beste
w aarborg, temeer omdat een Europese integratie op m ilitair gebied op fun
dam entele problem en zou stuiten. Allereerst waren niet alle landen die lid
w aren van de Raad van Europa aangesloten bij de NAVO. Ten tweede w as
de instelling van een Europees ministerie van Defensie onm ogelijk zonder
voorafgaande integratie op financieel en econom isch gebied.249
Tijdens het begrotingsdebat van Buitenlandse Zaken maakten vooral de
PvdA en de ARP zich sterk voor de oplossing van het probleem van de
Duitse herbew apening in Europees verband. Bruins Slot betoogde dat Duitse
herbew apening in Atlantisch verband onverm ijdelijk de herleving van de
D uitse m ilitaire soevereiniteit met zich zou m eebrengen. De Bondsrepu
bliek w as immers niet eens lid van de NAVO en als zij dat zou worden dan
ontbrak het die organisatie nog aan de politieke organen, zodat van inte
gratie geen sprake kon zijn. Daarentegen kon de Europese supranationale
sam enw erking de noodzakelijke m ilitaire soevereiniteit scheppen w aar
door 'het grote hoofdbezw aar dat iedereen voelt tegen Duitslands herbew a
pening' zou zijn weggenom en. Stikker herhaalde het kabinetsstandpunt. In
m ilitaire integratie in Europa kon hij ’voor het ogenblik en m isschien nog
w el voor langere tijd ’ geen w erkelijkheid zien. Zij zou het 'sluitstuk' van
de algehele integratie moeten zijn 'omdat zij alleen met succes tot stand kan
w orden gebracht, w anneer financiële, econom ische en andere integraties
zijn verw ezenlijkt'. De oplossing van de D uitse herbew apening kon daar
niet op w achten.250
Hiermee was een nieuw probleem gecreëerd dat pas in de volgende kabi
netsperiode zou w orden opgelost. Aan de uitwerking van het plan-Pleven
in de Europese Defensiegem eenschap (EDG) kan hier geen aandacht meer
w orden besteed. Vermeld moet worden dat Nederland in eerste instantie
niet volw aardig deelnam aan de EDG -conferentie die in februari 1951 in
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Parijs werd geopend. Het kabinet had besloten slechts door middel van een
w aarnem er aanw ezig te zijn, net als G root-Brittannië.251 Belangrijk was dat
ook op m ilitair terrein een tegenstelling ontstond tussen parlem ent en kabi
net over de richting en reikwijdte van de Europese integratie.

P ersreacties
Over het algem een steunde de Nederlandse pers de opvattingen van de ka
m erleden ten gunste van een herbew apening van W est-Duitsland. Ook de
dagbladen drukten zich in hun commentaren evenwel voorzichtig uit over
dit gevoelige onderwerp. 'De bezorgdheid voor een terugkeer van Duitsland
als militaire factor is alleszins verklaarbaar. Maar voor de organisatie van de
W est-Europese veiligheid moet de vraag toch worden opgelost', aldus het
Algemeen Handelsblad in novem ber 1949. De vraag stellen was haar beant
woorden, al deed de liberale krant dat niet expliciet. Maar het enige alterna
tief dat de krant bood, nam elijk een gigantische Am erikaanse m ilitaire bij
drage, was dermate onwaarschijnlijk dat de conclusie als het ware er logisch
op volgd e.252 Een maand later leek Trouw dezelfde conclusie te trekken
(zonder Duitse m edew erking zou een verdediging van W est-Europa een
voudig te duur zijn), maar deze krant stelde als voorwaarde dat de herbew a
pening zou geschieden in Europees federaal verband dat 'allen gelijk behan
delt, door aan de deelstaten op militair gebied alles te onthouden en alles te
geven aan de federatie'.253 Begin maart 1950 schaarde ook de Volkskrant
zich bij de voorstanders van D uitse herbew apening. Van tw ee kwaden
m oest men volgens Romme het m inste kiezen en hij concludeerde: 'Voor
de eenw ording van W est-Europa en voor zijn defensie is de inschakeling
van D uitsland van essentiële betekenis.'254
Conclusie
Terw ijl het veiligheidsbeleid van het kabinet kon rekenen op brede steun,
was de politiek ten aanzien van Duitsland in het parlem ent veel meer om
streden. Van verschillende zijde werd gewezen op de inconsequenties in die
politiek. Stikker streefde im m ers enerzijds naar de volw aardige inscha
keling van Duitsland in de w esterse sam enwerking, maar eiste anderzijds
grenscorrecties als vergoeding van de oorlogsschade. M et nam e Ruygers
riep op tot een 'nieuwe' Duitslandpolitiek. Pas na de oplossing van de kwes
tie van de grenscorrecties kwam er een einde aan het tw eeslachtige beleid.
In juli 1949 leidde de publikatie van de Duitslandnota dat nieuwe beleid in.
Intussen had de oplossing van de annexatiekw estie nogal w at voeten in
de aarde gehad. Stikker moest de vertrouwenskwestie stellen om het w ets
ontwerp in de Eerste Kamer geaccepteerd te krijgen. De kritiek van de volks
vertegenw oordiging betrof niet alleen de gevoelige kwestie zelf, maar ook
de gebrekkige manier w aarop het parlem ent bij buitenlands-politieke on
derw erpen betrokken was. Als gevolg van de confrontatie in de senaat in
april 1949 zou de houding van het kabinet op dit laatste terrein sterk ver
anderen.
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Na de oprichting van de Bondsrepubliek in de zomer van 1949 werd een
snel begin gemaakt met de norm alisering van de Nederlands-Duitse betrek
kingen. Eén belangrijk probleem was echter nog niet opgelost: m oest de
Bondsrepubliek worden ingeschakeld in de w esterse defensie? H et kabinet
had deze vraag intern in een vroeg stadium bevestigend beantw oord, maar
besloot zich, vanw ege de internationale gevoeligheden, ter zake terughou
dend op te stellen. De regering wist vervolgens de Kamer, die vanaf eind
1949 ook voorstander van herbewapening was, ertoe te bewegen dezelfde te
rughoudendheid te betrachten. Pas na de verandering van de internationale
sfeer als gevolg van de Korea-oorlog kon weer openlijk over het probleem
gesproken worden.

Europese samenwerking en integratie: naar een verenigd Europa?

Na 1945 groeide het idee van een verenigd Europa onder een overkoepe
lend supranationaal gezag. Binnen zo'n federale sam enwerking zouden de
nationale tegenstellingen in W est-Europa en met nam e de D uitse kw estie
duurzaam kunnen w orden opgelost. Onder invloed van de Koude Oorlog
w on deze gedachte in 1947-1948 steeds meer veld. In W est-Europa kwam
een georganiseerde bew eging tot stand die politieke partijen en regeringen
trachtte te brengen tot een daadwerkelijke politiek van integratie. Ook in de
N ederlandse afdeling van w at vanaf oktober 1948 de Europese Bew eging
zou heten, w aren vooraanstaande politici en invloedrijke particulieren ac
tief. Vrijwel alle politieke partijen waren erin vertegenwoordigd. Lid waren
ondermeer Van der Goes van Naters en Ruygers (PvdA), Serrarens, Klompé
en E.G.M. Roolvink (KVP), A. Fortanier-De W it (VVD), Schm al (CHU) en J.
Fokkem a (ARP).255
De historicus A.E. Kersten heeft gewezen op het gebrek aan term inolo
gische precisie in de nationale en internationale discussie over de Europese
integratie. Het bleef tot het begin van de jaren vijftig onduidelijk w at men
precies bedoelde met 'federalism e', 'integratie' en 'eenw ording'.256 Vagelijk
duidden deze begrippen op het ontstaan van organen met een supranatio
naal gezag, maar over het precieze doel, de aard en het tempo van de inte
gratie bestond geen duidelijkheid. In het jargon van die dagen ond er
scheidde men ruwweg drie richtingen. Allereerst de 'federalisten' die Eu
ropa tot een politieke eenheid onder supranationale instellingen w ilden
maken. Door middel van w etgeving zou (in snel tempo) een politieke unie
bereikt m oeten worden. De 'functionalisten' zagen de beste kans op succes
in de graduele, praktische groei van een federaal Europa: door de oprichting
van gespecialiseerde supranationale lichamen (ook wel 'doelverbanden' ge
noemd) zou stap voor stap toegewerkt w orden naar de volledige politieke
integratie. Tegenover hen stonden de 'intergouvernem entalisten', die sa
m enw erking tussen regeringen voorstonden op versch illen d e terreinen
zonder supranationale instellingen.257 Deze theoretische richtingen boden
geen antwoord op belangrijke vragen als welke Europese landen aan de sa118
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m enw erking en integratie dienden deel te nemen of hoe de beoogde fede
ratie zich zou verhouden tot de reeds bestaande organen voor sam enw er
king in Europa.
Intussen hadden op regeringsniveau de problem en rond de econom ische
w ederopbouw , alsm ede de verzekering van de veiligheid im pulsen gege
ven tot sam enwerking. In april 1948 werd de OEES opgericht - een inter
gouvernem entele organisatie, bestaande uit zestien lidstaten, belast met de
coördinatie van de M arshallhulp. Een maand eerder ondertekenden Frank
rijk, Engeland en de Beneluxlanden het Pact van Brussel dat leidde tot de
oprichting van een defensief bondgenootschap, de W esterse Unie. In de on
derhandelingen die in en rond deze organisaties w erden gevoerd over ver
der gaande sam enw erking speelden federalistische idealen nauw elijks een
rol. De behartiging van de uiteenlopende nationale belangen w as de voor
naam ste drijfveer. D aardoor bleef het streven naar sam enw erking en inte
gratie in W est-Europa in de praktijk een zoeken naar kleinste gemene veel
vouden op verschillende terreinen (veiligheid, econom ie en politiek) - een
bijzonder gecom pliceerd onderhandelingsproces w aarbij het in feite ging
om de vragen waarop de verschillende theoretische strom ingen geen helder
antw oord form uleerden.
De m oties-Van der Goes-Serrarens
M edio m aart 1948 leidde het debat over de regeringsverklaring inzake het
Pact van Brussel tot de eerste serieuze discussie over de Europese sam en
w erking in de volksvertegenwoordiging. KVP en PvdA wierpen zich op als
de kam pioenen van de integratie. Volgens hen was om w ille van econo
m isch en politiek zelfbehoud sam enw erking in regionaal verband onver
m ijdelijk geworden. Eensgezind concludeerden zij dat 'het federalism e' de
enige oplossing was. Het Pact van Brussel diende uitgangspunt te worden
voor de oprichting van 'functionele' organen ook op andere terreinen dan
de defensie. Beide regeringspartijen verw oordden hun opvattingen in een
tweetal moties die later door het leven zouden gaan als de m oties-Van der
G oes-Serrarens I en II. In de eerste motie constateerde de Kamer de nood
zaak van 'een blijvende aaneensluiting van Staten' in verband met 'de vei
ligheid en vrijheid' van Europa en betuigde zij voorts 'instem ming met het
te dezen aanzien gevolgde regeringsbeleid’. Volgens de tweede motie kon
de gew enste aaneensluiting gerealiseerd worden ’in verschillende doelverbanden, w aarbij gezag dient te worden overgedragen aan bovennationale
organen, in het bijzonder op monetair, econom isch en sociaal gebied en op
dat der defensie'. Hierdoor zou 'de groei (...) tot een rechtsgemeenschap van
dem ocratische Staten in federaal verband' worden bevorderd. Ten slotte no
digde de m otie de regering uit 'de spoedige opbouw van doelverbanden (...)
te bevorderen'. In de ogen van de indieners zou de motie alleen dan pas
w erkelijk zin hebben als ze brede ondersteuning kreeg.258
De eerste m otie werd, uitgezonderd de com m unistische stem m en, una
niem aangenom en. De tweede m otie, die, zoals Van der Goes opm erkte,
'veel verdere perspectieven' opende dan de eerste, ontm oette echter grote
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scepsis. In de eerste plaats bij de regering. Het Europese beleid van het kabi
net-Beel was gericht op de verzekering van de veiligheid, alsm ede op het
econom isch herstel van Europa en m et nam e op de vrijm aking van het
handels- en betalingsverkeer. De ministerraad koesterde ernstige bezw aren
tegen een federalism e 'dat met allerlei papieren constructies soms terecht
dreigde te kom en in de sfeer der utopie en daarbij de nationale zelfstan
digheid aantast op een w ijze, die vooralsnog niet verantwoord kan worden
geacht'. Van Boetzelaer stelde daarom voor in de m otie-Van der Goes-Serrarens II het opdragen van gezag aan bovennationale organen te doen be
perken door de toevoeging 'voor zover mogelijk en w enselijk'. De fracties
van ARP, CHU en VVD koesterden dezelfde bedenkingen als het kabinet.
Ook zij stonden gereserveerd tegenover de overdracht van bevoegdheden
ten behoeve van bovennationale organen. Ondanks de oproep uit de KVPfractie de m otie 'niet teveel te verw ateren', gingen Serrarens en Van der
Goes ermee akkoord de tekst op een essentieel punt te w ijzigen om zowel
de beoogde 'kamerbrede' steun, als de instemm ing van het kabinet te krij
gen. De centrale passage luidde nu 'dat deze blijvende aaneensluiting kan
w orden gerealiseerd in verschillende doelverbanden, w aarbij voor zover
mogelijk en wenselijk gezag dient te worden opgedragen aan bovennationa
le organen'. De motie werd, met alleen de com munistische stem men tegen,
aangenom en. Serrarens stelde nog eens 'dat hierdoor de m otie niet w ordt
verwaterd en dat het niet neerkomt op een uitstel ad calendas graecas' w aar
voor G. Vonk (VVD) had gewaarschuwd. Bovendien m eende hij: '(...) wij
zijn er zelf bij en wij zullen, zo nodig de M inister aan de opvatting van de
Kam er h erin n eren '.259 De toevoeging van de gecursiveerde w oorden gaf
aan de motie intussen een veel minder bindende betekenis, terwijl de debat
ten hadden aangetoond dat de opvattingen in de Kamer op dat moment nog
verre van eensgezind waren.
Het kabinet-Drees-Van Schaik en Europa
KVP en PvdA riepen in de herfst van 1948 het nieuwe kabinet-Drees-Van
Schaik op tot een federalistische politiek en met nam e tot het aanvaarden
van de m oties-Van der G oes-Serrarens 'als positieve richtlijn'. De m eerder
heid van de Tweede Kamer had door de aanvaarding van de moties 'de ont
w ikkeling van dit federalistisch beginsel en de praktijk daarvan noodzake
lijk (...) geoordeeld'. Bij ARP en CHU, die veel m inder internationaal ge
richt waren dan KVP en PvdA, alsmede bij de VVD bleven eind 1948 echter
grote twijfels bestaan. Zij 'zouden niet zo positief de (...) uitwerking van de
federale gedachte w illen aanbevelen'. Zij vreesden dat een verdergaande
sam enw erking ’een uitholling van de soevereiniteitsgedachte' zou veroor
zaken. De CPN verzette zich zonder meer 'tegen een beperkt W est-Europees
federalism e, dat het Oosten van Europa uitsluit en zich in wezen daartegen
rich t'.260
De reactie van de kant van de regering op de federalistische euforie van
KVP en PvdA was eveneens terughoudend. Tijdens een van de eerste kabinetsbijeenkom sten vroeg Van Schaik, m inister zonder portefeuille, zich af
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'of wij ons serieus m oeten bezighouden met dit utopische denkbeeld'. Stik
ker zei er 'gereserveerd' tegenover te staan en ook Drees zag er 'niet veel
practisch nut' in.261 De ministerraad voelde evenm in veel voor vergroting
van de invloed van volksvertegenwoordigers op het beleid. Deze sceptische
houding zou zich de maanden daarop niet wijzigen. Stikker zette het Euro
pese beleid van het kabinet-Beel voort, gericht op econom ische sam enw er
king. Deze samenwerking zag hij het liefst tot stand komen in de intergou
vernem entele OEES (waarvan hij in 1950 voorzitter werd). Zijn voorkeur
ging uit naar een zo groot m ogelijke groep van deelnem ers. In juni 1950
lanceerde hij in de OEES het 'plan van actie' dat zijn naam zou dragen, b e
doeld om meer vaart te brengen in de econom ische sam enw erking. Poli
tieke integratie diende volgens Stikker pas in laatste instantie te w orden ge
realiseerd.262
De tekst van de beide moties was vaag genoeg voor Stikker om er mee te
kunnen instem m en. Hij stelde dat 'het vraagstuk van het Europese federa
lisme' de 'volle aandacht' van de regering had en dat hijzelf graag het zijne
w ilde bijdragen om de samenwerking te bevorderen 'op de wijze waarop en
in de m ate w aarin dit m ogelijk zal zijn'. Hij voegde hier echter aan toe:
'H ierbij m oge het vertrouwen worden uitgesproken, dat, indien er voorlo
pig niet iets zal ontstaan, dat men kan aanduiden als een Europese Federatie
(...), het belang zal w orden ingezien van partiële vorm en van sam enw er
king tussen Europese landen, zoals die nu bestaan in Benelux, W U en Marshallorganisatie en zoals deze wellicht in de naaste toekomst in nog andere
vorm en in het leven zouden kunnen worden geroepen.'263
Ontstaan van de Raad van Europa
Ondanks de inspanningen van de Europese Beweging in de verschillende
landen w aren de onderhandelingen over de Europese sam enwerking toch
veeleer gericht op de behartiging van nationale belangen dan op het ver
w ezenlijken van federalistische idealen. Een uitzondering op deze regel was
het initiatief van het legendarische congres van de Europese Bew eging in
m ei 1948 in Den Haag voor de oprichting van een Europese Assem blée.
Deze A ssem blée, bestaande uit vertegenw oordigers van de nationale parle
m enten, zou als constituerende vergadering de econom ische en politieke
eenw ording van Europa m oeten verw ezenlijken. H et voorstel w erd op
voorspraak van Frankrijk en België overgenomen door de lidstaten van het
Pact van Brussel en zou in 1949 leiden tot de oprichting van de Raad van
Europa w aartoe, naast de vijf W U-landen, ook toetraden Italië, Ierland,
Zweden, N oorw egen en D enem arken.264
Ondanks alle scepsis meende de Nederlandse regering het Frans-Belgisch
voorstel niet te kunnen afwijzen. Het kabinet wilde de publieke opinie in
eigen land niet voor het hoofd stoten, noch door een al te negatieve hou
ding teveel afstand nemen van Frankrijk en België. Tegelijkertijd kon N e
derland zich 'verschuilen’ achter de felle oppositie die het Verenigd Ko
ninkrijk vanaf het begin tegen het voorstel voerde. Londen w ees de over
dracht van soevereine bevoegdheden aan een Europees uitvoerend orgaan
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resoluut van de hand. Ook de vestiging van een onafhankelijke Assemblée,
zelfs als deze slechts consultatief zou zijn, ging Londen te ver. O verigens
w aren ook Parijs en Brussel niet van zins aan de beoogde A ssem blée on
m iddellijk vergaande bevoegdheden te geven. Zij zagen deze m eer als 'een
lichaam voor overleg'. Drees meende dat daarom zonder bezw aar kon w or
den ingestem d met het Frans-Belgische voorstel om een studiecom m issie
in te stellen.265 J.W . Albarda (PvdA), P.A. Kerstens (KVP) en Bruins Slot
w erden uitgenodigd namens Nederland zitting te nemen in de com missie.
Kerstens trad vrij spoedig terug en werd vervangen door Serrarens, terwijl
Kranenburg, voorzitter van de Eerste Kamer, werd benoem d tot plaatsver
vangend lid. De delegatie stond in nauw contact m et de regering. Zij kreeg
w elisw aar geen directe instructies, maar overlegde toch regelmatig met Den
Haag over de in te nemen standpunten.266
In de studiecom m issie kwam men na moeizam e beraadslagingen tot een
com prom isvoorstel dat de instem m ing van alle partijen zou krijgen. D it
voorstel ging uit van de oprichting van een Raad van Europa bestaande uit
twee organen. Allereerst een consultatieve Assemblée, gevormd door afge
vaardigden uit de verschillende parlementen. Daarnaast zou een intergou
vernem entele raad van m inisters functioneren, belast m et de beoordeling
van de aanbevelingen van de Assemblée.
De N ederlandse regering besloot het com prom is te aanvaarden. Drees
concludeerde dat Nederland 'ondanks de bezw aren tegen het voorstel (...)
zich niet hiertegen kan verzetten'. Van Schaik had bedenkingen: 'De conse
quentie hiervan is dat de Regering niet voldoende invloed meer zal hebben
op de gang van zaken.' Stikker stelde hem gerust: het comité van m inisters
zou 'het zw aartepunt' in de Raad van Europa vorm en en de A ssem blée
kreeg slechts een consultatief karakter.267
In het voorjaar van 1949 werd het statuut van de Raad van Europa uitge
werkt. Vooral door het Britse verzet, en met instemm ing van Stikker, w er
den de bevoegdheden van de Assemblée bijzonder gelimiteerd. Haar agenda
zou beperkt zijn: om te beginnen vielen veiligheidsvraagstukken niet on
der de com petentie van de Raad van Europa, terwijl zij op econom isch ter
rein niet in het vaarwater van de OEES mocht geraken. Zij diende haar con
clusies in de vorm van aanbevelingen aan het Com ité van M inisters voor
te leggen. Alle resoluties van de Assemblée vereisten een tweederde m eer
derheid. In feite was het Com ité van Ministers van Buitenlandse Zaken op
perm achtig. Zijn bijeenkom sten w aren geheim . Beslissingen dienden met
algem ene stem m en te worden genomen. Elk land had dus een vetorecht.
Ook het Comité kon geen bindende besluiten nemen, doch slechts aanbeve
lingen doen aan de leden-regeringen.268 Op 5 mei werd het statuut te Lon
den ondertekend. De Raad van Europa zou in Straatsburg gevestigd worden.
Al m et al had de berg een muis gebaard. Van het oorspronkelijke idee
van een grondw etgevende vergadering die de Europese federatie zou voor
bereiden was niets meer terug te vinden. Desondanks sprak de oprichting
van de Raad van Europa tot de verbeelding: m enigeen hoopte dat de As
sem blée en het C om ité van M inisters uiteindelijk toch zouden kunnen
worden omgevormd tot een Europees parlement en een Europese regering.
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De motie-Van der Goes van Naters-Serrarens III
De openbare behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in
februari 1949 vond plaats ruim een week nadat in beginsel overeenstem 
m ing was bereikt over de oprichting van de Raad van Europa. Hoewel de
tails over het statuut nog niet bekend w aren, bracht het akkoord in de
Tweede Kamer een soort Euroforie te weeg: de grote meerderheid putte zich
uit in belijdenissen voor het Europese federalisme. Algemeen was m en ver
heugd dat Stikkers aanvankelijke scepsis was gelogenstraft en men hoopte
dat N ederland voortaan een positievere koers zou varen ten aanzien van
'het federalism e'. Serrarens juichte: '(...) de volkeren zelf kom en in bew e
ging.' Ook ARP, CHU en VVD spraken zich nu uit voor het 'federalism e’.
Schm al stelde dat de weg van het federalism e de enige was om te voorko
men dat Europa een 'aanhangsel' zou w orden van 'een ander w erelddeel’
(het 'Oosten'). Volgens Korthals was de Europese eenheid niet alleen nood
zakelijk als zelfverdediging tegen externe bedreigingen, 'maar ook als ontw ikkelingsphase'. Ten slotte was ook Bruins Slot tot de overtuiging geko
m en 'dat de federalisten, die een supranationaal gezag bepleitten met een
echt Europees parlem ent, het juist zagen'. Ten aanzien van het voor de
antirevolutionairen gevoelige punt van de overdracht van soevereiniteit,
hoopte hij dat door m iddel van de federalisering vorm en gevonden kon
den w orden 'die aan de nationale eigen aard en eigen zelfstandigheid af
doende hun recht verzekeren'.269
O ok al was nog niet veel bekend over de inhoud van het statuut van de
Raad van Europa, toch had men kunnen verwachten dat de woordvoerders
zich reeds uitlieten over de vorm van de zo door hen gew enste instelling.
D acht men begin 1949 aan een waarlijk parlem entair federaal lichaam met
uitgebreide bevoegdheden? De KVP sprak over de Assemblée als 'voorberei
dend politiek orgaan', terwijl de PvdA voor ogen zweefde een 'parlem ent,
hetzij m et adviserende, hetzij met een zekere wetgevende en controlerende
ta a k '270 Het bleef echter bij vage federalistische belijdenissen.
Het lijkt erop dat het initiatief voor een Europese Assem blée de kam er
fracties op het verkeerde been zette. De motie-Van der Goes-Serrarens II had
zich slechts uitgesproken voor de opbouw van 'doelverbanden'. D estijds
had Van der Goes bovendien gezegd niets te voelen voor een W esteuropees
parlement. Dit zou niet de eerste en de laatste maal zijn dat de Kamer door
de internationale ontw ikkelingen werd ingehaald. Van der Goes en Serra
rens haastten zich dan ook - ditmaal met Schmal, Korthals en Bruins Slot
om de eensgezindheid te onderstrepen - een aanvullende, derde motie in te
dienen om te verklaren dat de 'methode' m et een Europese Assem blée 'w aar, op parlem entair niveau, internationaal toezicht m ogelijk is’ - niet
strijdig was m et die van de 'doelverbanden'. De Kamer aanvaardde het be
sluit over de oprichting van de Raad van Europa 'als een belangrijk begin
van de door haar w enselijk geachte ontwikkelingen'.
De motie onderging hetzelfde lot als de voorgaande en werd aangepast op
een manier die de angel uit het voorstel haalde. Allereerst werd aan de ver
m elde 'doelverbanden' toegevoegd dat deze ’aan de Regeringen gesubordi123
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neerd' waren. De zinsnede over het internationaal toezicht op parlem entair
niveau dat de A ssem blée op den duur zou m oeten uitoefenen, werd ver
vangen door het onschuldige 'een Europese Assem blée w elke in overleg
met de Parlem enten wordt samengesteld'. Ten slotte was er in de uiteinde
lijke versie geen sprake meer van een Raad van Europa als 'begin' van de
door de Kamer 'gewenste ontwikkeling'. Nu sprak de m otie alleen de hoop
uit, dat in het in te stellen raadgevend lichaam 'de vrije m eningsuiting en
de vrije besluitvorm ing volledig tot haar recht zullen kom en’. Al m et al
was de m otie op essentiële punten gewijzigd. Het 'federalistisch' elem ent
was teruggedrongen ten koste van het intergouvernem entele aspect, terw ijl
ook de beoogde betekenis van de Raad van Europa in vergaande m ate werd
teruggeschroefd.271
Het is opm erkelijk dat de Kamer zonder noem enswaardige discussie tot
deze w ijziging kwam. Alleen J. Schouten (ARP) had bezw aar aangetekend
tegen de oorspronkelijke tekst. Hij was er tegen dat 'de Kamer teveel actie
zal gaan ontplooien bij wege van moties’. Ook al uitte Stikker nergens zijn
ongenoegen over de oorspronkelijke tekst van de m otie, toch kwam de ge
w ijzigde tekst geheel tegemoet aan zijn voorkeur voor intergouvernem en
tele sam enw erking en aan zijn streven naar m inim alisering van parlem en
taire invloed daarop. Van der Goes motiveerde de wijzigingen als tegemoet
kom ingen aan 'gebleken en erkende bezw aren’. V erm oedelijk heeft men
van de zijde van Buitenlandse Zaken informeel aangedrongen op verande
ring.272
W aarom werd de tekst van de motie zo drastisch aangepast? Een belang
rijke drijfveer voor de m otiew ijziging was, evenals in m aart 1948, de b e 
hoefte aan kam erbrede steun geweest. Daarnaast zal ook de onwil om de
minister allerlei voor te schrijven de vijf indieners ertoe hebben gebracht de
scherpe kanten van de motie te vijlen. Een derde verklaring lijkt gelegen in
de door de meeste w oordvoerders uitgesproken wens dat hun (vage) federa
listische idealen een voorzichtige en pragm atische uitw erking behoefden.
W as hier sprake van erkenning van de onoverkom elijkheid van de inter
nationale tegenstellingen? Naast de Benelux, de WU, de OEES en de NAVO
zou de Raad van Europa wéér een nieuw lichaam worden, m et wéér andere
lidstaten. D aarom hielden de meeste w oordvoerders, ondanks hun grote
enthousiasm e voor de Europese samenwerking en integratie, een slag om
de arm. Schmal zei 'voor het ogenblik te willen afwachten, hoe dit alles zich
concreet zal ontw ikkelen’. Bruins Slot pleitte krachtig voor het federalism e,
m aar hij eiste tegelijkertijd 'dat wij ons zo dicht mogelijk houden aan wat
de practijk in concreto van ons vraagt'. Reeds vóór het statuut van de Raad
van Europa bekend was gemaakt, stem den Korthals en zelfs Van der Goes
er expliciet m ee in dat het raadgevend lichaam 'vooralsnog zeer beperkte
bevoegdheden' zou hebben. Van der Goes beriep zich daarbij op 'de volle
realiteitszin', w aarvan de minister volgens hem had blijk gegeven.273
De tragiek van het Europese idealism e was dat de federalistische theo
rieën ver van de werkelijkheid stonden. W aren de kam erleden dan onvol
doende op de hoogte? Integendeel, zij leken bijzonder goed geïnformeerd.
Zij putten allereerst hun kennis uit de nationale en internationale pers.
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Ook vond regelm atig gedetailleerd overleg plaats m et de m inister, bij voor
beeld over de ontw ikkelingen in de OEES. Ten slotte m oeten som m ige
w oordvoerders, dankzij hun internationale activiteiten, eerst in de Euro
pese studiecom m issie en later in de Assem blée in Straatsburg, goed op de
hoogte zijn gew eest van de uiteenlopende opvattingen over richting en
tempo van de Europese samenwerking. De belangrijkste verklaring lijkt dat
het grote optim ism e over de m ogelijkheden de kam erleden blind m aakte
voor de praktische problem en. Van der Goes herinnert zich: 'Wij hadden
geen geduld. Wij dachten dat Europa binnen enkele jaren één politiek ge
heel zou zijn.’274
Stikker stond evenwel zeer sceptisch tegenover dergelijk ongeduld. In de
Tw eede Kamer waarschuwde hij begin 1949 dat het federalism e niet m ocht
verw orden tot 'een pseudo-religie': ’Het is verleidelijk om te veel te ver
w achten van een nieuw e vorm van internationale sam enwerking, die nog
niet op de proef is gesteld, en aldus op het Europese federalism e verw ach
tingen te bouw en, die, w anneer eenmaal de Europese organisatie in het le
ven zal zijn geroepen, niet ten volle verwezenlijkt zullen w orden.'275 In de
Eerste Kam er zou hij enkele m aanden later de parlem entariërs in bedekte
termen het verw ijt maken dat zij te weinig oog hadden voor de w erkelijk
heid. Het was hem opgevallen 'dat in deze Kamer (...) betrekkelijk geringe
aandacht is besteed aan de politiek-econom ische problem en, w aarvoor de
wereld en zeker wij zelf thans zijn gesteld'. Hij wees op de m ogelijke gevol
gen van een m onetaire blokvorming van Engeland met het Gem enebest en
op de consequenties van de door Frankrijk gewenste continentale econom i
sche eenheid m et Italië en de Benelux, m aar zonder Duitsland. 'Toch zijn
deze voor de algem een-politieke verhoudingen van de grootste betek e
n is.'276 M et de verandering van de tekst van de m otie-Van der G oes-Serra
rens III gaf de Kamer Stikker echter alle ruimte naar eigen inzicht verder te
w erken aan ’de Europese eenwording' in welke vorm dan ook.
H et statuut van de Raad van Europa
Het statuut van de Raad van Europa werd in mei 1949 als OvW (onder
tekend door alle ministers) naar de kamers gezonden. In de toelichting ver
klaarde het kabinet dat het 'van de aanvang af alles in h et w erk gesteld
(had) om m edew erking te verlenen aan de totstandkom ing van de Raad
van Europa in een verantzvoorde vorm'.277
M et uitzondering van de CPN accepteerden alle partijen het statuut als
'een bescheiden begin' of als 'een eerste stap tot intensieve sam enwerking'.
Enerzijds uitte men teleurstelling over het geringe resultaat en vooral over
de vergaande beknotting van de A ssem blée die bijvoorbeeld zijn eigen
agenda niet m ocht bepalen. Bij de schriftelijke behandeling blijkt deze voor
al bij PvdA, KVP en VVD groot geweest te zijn. De VVD-fractie bijvoorbeeld
w ilde het statuut niet als een 'mijlpaal' zien: 'Van federalism e is hier nog
geen sprake.' Anderzijds achtte geen van de partijen de tijd w erkelijk rijp
voor de totstandbrenging van een federatie en meende men dat het verstan
dig was geweest dat bij de vaststelling van de bevoegdheden van de Assem125
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blée niet op de ontw ikkelingen was vooruitgelopen. Met nam e ARP, CHU
en KVP legden er de nadruk op dat moest worden gewaakt 'tegen overhaas
te verw ezenlijking van de federalistische idealen'.278
Tijdens de openbare behandeling zette Van der Goes de bezw aren tegen
het statuut nog eens uiteen. Allereerst die over de geringe mate van 'staats
rechtelijke progressiviteit', dat wil zeggen dat het statuut vanuit federalisti
sche gezichtshoek te licht werd bevonden. Vooral de verdeling van de b e
voegdheden tussen het C om ité van M inisters en de A ssem blée steld e
teleur. De unanim iteitsbepaling voor het Com ité m oest volgens Van der
Goes op den duur komen te vervallen 'omdat wij de Raad van Europa niet
als een m ultilateraal contract, maar als een functioneel orgaan m oeten zien.
H iervoor is een m eerderheidsbeslissing essentieel.' Toch was de socialisti
sche fractievoorzitter niet bang voor de formele beknottingen van de As
semblée. Hij geloofde geen ogenblik dat het Comité redelijke eisen zou w ei
geren: 'Ik zie hier een kwestie van politieke macht.' Volgens hem bestond
de m ogelijkheid 'adviserende of technische com missies' in het leven te roe
pen die zouden kunnen uitgroeien tot 'doelorganen'.279
KV P-w oordvoerster Klompé deelde een groot deel van de socialistische
bezw aren. Zij vond dat de Assemblée toch w el zeer in haar mogelijkheden
beperkt was. D esalniettem in kwam zij toch tot de conclusie 'dat het van
w ijs beleid getuigt, wanneer men deze nieuw te scheppen organen geen be
voegdheden geeft, die nog boven de m acht van de nog zeer prim itieve en
w ordende gem eenschap liggen. Deed men het wel, dan zou het resultaat
zijn: ontevredenheid, teleurstelling en een bron van nieuw e co n flicten .’
Eerst m oesten alle lidstaten bereid zijn soevereiniteit over te dragen, offers
te brengen en Europees te denken. Daarna pas zou de Assem blée kunnen
uitgroeien tot 'een controlerende bevoegdheid en ten slotte naar een w etge
vende macht'. Op de vraag hoe de Assemblée zich moest ontw ikkelen kon
Klom pé nog geen 'scherp omlijnd antwoord' geven.280 Ook ARP, CHU en
VVD benadrukten dat de beperking van het federalistische elem ent in het
statuut van realisme getuigde. Dat de Assemblée aan de ketting gelegd was,
vond Bruins Slot niet onverstandig: men moest niet teveel anticiperen 'op
een historische ontwikkeling, die nog geen werkelijkheid is gew orden’. Oud
leek zich te distantiëren van het schriftelijke com m entaar van zijn fractie.
Hij zei w elisw aar te hopen op een 'krachtig federaal Europa', m aar juist
daarom was hij van m ening dat 'men voorzichtigheid m oet betrachten'.281
Wat betrof de toetreding van Duitsland tot de Raad van Europa deelden de
w oordvoerders algem een het standpunt dat, zodra een W estduitse regering
zou zijn gevormd, Nederland toelating als toegevoegd lid m oest bevorde
ren .282
O ndanks de tekortkom ingen accepteerden alle partijen behoudens de
CPN het statuut. De woordvoerders gaven daarbij niet aan hoe het nu con
creet verder moest. A fw achten leek het devies, de m eesten hadden hun
hoop gesteld op de eerste bijeenkom st van de Assemblée in augustus. Stik
kers conclusie was daarom terecht 'dat verschillende leden gaarne verder
hadden w illen gaan (...), maar toch ook w eer de gevaren van dat verder
gaan (...) inzagen en met de gevonden oplossing toch eigenlijk wel konden
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instem m en'. De m inister benadrukte dat het statuut een com prom is w as
tussen hetgeen in verschillende landen werd gewenst: 'Het resultaat van dit
alles m oest noodzakelijk zijn, dat thans niet meer te bereiken w as.’ Hij
hoopte dat de Assem blée 'door een juist gebruik van haar bevoegdheden
zich zo krachtig m ogelijk weet te ontwikkelen'. De Raad van Europa zou
zich kunnen u itsp reken over het doel w aarnaar alle betrokken landen
m oesten streven: het bereiken van meer Europese eenheid 'ook en vooral
in econom isch opzicht'.283
De m inister kon het niet laten in de Eerste Kamer aan het eind van het
debat, evenals in juni aan het slot van de begrotingsdiscussie, terloops een
kritische noot te plaatsen. Het had hem getroffen 'dat betrekkelijk w einig
gesproken is (...) over de taak, die deze nieuw e organisatie in concreto zal
hebben te vervullen'. Zo waren nauwelijks suggesties gedaan betreffende de
agenda van de eerste bijeenkom st.284
Eerste zitting van de Assemblée, augustus 1949
Ondanks het vederlichte statuut waren de verwachtingen over de Raad van
Europa hooggespannen. De m et veel publiciteit omgeven eerste zitting van
de Assem blée in augustus 1949, m et internationale kopstukken als W inston
Churchill en Paul Reynaud, bracht een groot optimisme teweeg over de m o
gelijkheid om de nationale regeringen te dwingen tot Europese eenwording.
De N ederlandse delegatie bestond uit J. van de Kieft (PvdA), Kerstens, Ser
rarens, Van der Goes, Bruins Slot en Schmal. Plaatsvervangend lid w aren
Korthals, Klompé en Ruygers.
Al snel zou blijken dat ook in de praktijk het intergouvernem entele C o
mité de Assemblée in zijn macht had. W eliswaar slaagde de Assem blée erin
te bew erkstelligen dat zij bijvoorbeeld zelf de agenda voor haar zittingen
kon opstellen, maar het m erendeel van de resoluties - onder meer gericht
op de vestiging van een Europese econom ische unie en op de coördinatie
van investeringen in de landbouw en in de basisindustrieën - zou door het
Comité afgewezen worden. Met name de Britse regering verzette zich tegen
elke verandering van het statuut.
Een grote domper op de vreugde was ook dat in de Assemblée bleek dat
de m eningen der delegaties over doel en tempo van de sam enw erking en
integratie aanzienlijk uiteenliepen. Ruw geschetst bestond er een tw eede
ling tussen de afgevaardigden van de continentale landen en die van Enge
land en Scandinavië. De eersten zagen m ogelijkheden om Europa tot een
politieke eenheid te m aken, hetzij via de 'pre-federale' Raad van Europa,
hetzij door de oprichting van 'functionele' instellingen. De Britse en Scan
dinavische delegaties w ilden enkel intergouvernem entele sam enw erking.
Al snel werd duidelijk dat geen van de groepen over een tw eederde m eer
derheid beschikte. De verschillende richtingen vonden elkaar in de vage
form ulering van het doel van de Raad van Europa: het tot stand brengen
van 'une autorité politique européenne ayant des fonctions lim itées, mais
des pouvoirs réels’.285
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Het kabinet-Drees-Van Schaik stemde in met de afwijzende houding van
het C om ité van M inisters tegen federalistische plannen. Behalve dat het
nog steeds w einig heil zag in vage juridische constructies voor een Europese
federatie, w as een belangrijk bezw aar dat de Raad van Europa wat ledental
betrof niet samenviel met de W esterse Unie, noch met de OEES.286
Stikker verw oordde deze terughoudendheid eind 1949 tijdens de behan
deling van zijn begroting. De gedachte om in de Raad van Europa op den
duur nieuw e organen op te richten om de bestaande te vervangen leek de
m inister geen goed idee. Hij achtte het bijvoorbeeld niet denkbaar dat een
organisatie met een gouvernementele taak, als de OEES, ondergeschikt ge
m aakt zou w orden aan de Raad van Europa die 'een parlem entaire taak'
had. Hij gaf er de voorkeur aan de bestaande gremia te versterken door hun
aantal te beperken en hun w erkterrein en bevoegdheden te vergroten. De
m inister wees erop dat de Assemblée niet was gelijk te stellen met een par
lem ent en het Com ité van M inisters niet met een Europees kabinet: 'A b
stracte redeneringen over bepaalde m ogelijkheden hebben voor ondergete
kende m inder betekenis dan bepaalde concrete voorstellen ter verbetering
van het apparaat.' De functie van de Raad van Europa zou volgens hem
voorlopig vooral stim ulerend en richtinggevend m oeten zijn.287
Alle fracties w aren teleurgesteld over de m anier waarop het Comité van
M inisters was om gesprongen met de aanbevelingen van de A ssem blée.
Korthals m eende dat een slag was toegebracht aan het vertrouw en in de
mogelijkheid van een Europees samengaan. Hij zag nog m aar één weg: het
opnem en van de bestaande Europese organisaties in de Raad van Europa
'zodat die ook w at meer te vertellen krijgt'. Ook Bruins Slot m eende dat
Straatsburg 'zelf een taak voor zich verzinnen' moest. Vooral Van der Goes
en Serrarens waren ontevreden over Stikkers visie. Serrarens: '(...) als men
gelooft dat wij in Straatsburg alleen maar behoeven te praten in de ruimte
(...) dan was de Raad van. Europa niet nodig geweest. (...) W aartegen de Mi
nister in het geweer komt, is hetgeen essentieel is voor de Europese sam en
w erking, zoals die in de Raad van Europa is geprojecteerd.' Hij verw eet
Stikker de negatieve houding van het Com ité van M inisters volledig te
dekken. Van der Goes was de opmerking over abstracte redeneringen in het
verkeerde keelgat geschoten. Hij zag in Straatsburg 'een evolutionerende
taak, het scheppen en bevorderen van een supranationaal iets'. Het Comité
van M inisters w as volgens hem het em bryo voor een uitvoerende macht,
terwijl de Assem blée moest uitgroeien tot een parlement. De Raad van Eu
ropa was daarom 'zo ontzaglijk belangrijk (...) doordat in zijn bestaan de er
kenning ligt van de noodzakelijkheid van een supranationaal politiek or
gaan. (...) Dit alles is zo rationeel en reëel, dat het eigenlijk verbijsterend is
dat de minister de leden, die deze ontwikkeling in de kiem aanwezig achten
"afdroogt" (...) m et de opmerking over concrete voorstellen.'288
De onvrede over het lot van de Assem blée-m oties en over Stikkers hou
ding m aakten dat de sfeer tijdens het debat nogal gespannen w as. Ken
m erkend daarvoor waren de soms felle interrupties. Toen Stikker op een
gegeven m om ent verzoenend opm erkte dat N ederland zijn lijn toch wel
gevonden had, riep Bruins Slot: 'Daarvan kan Straatsburg niet leven!' Der128
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gelijke aanvallen dwongen Stikker enigszins in de verdediging. Hij erkende
in tweede instantie zelf ook 'in enkele opzichten’ niet voldaan te zijn over
de resultaten: 'De Kamer weet, dat ik een voorstander ben van de ontw ikke
ling, die in Straatsburg een reëel begin heeft gevonden, en de Kamer zal mij
zeker w illen geloven, w anneer ik hier bevestig, dat ik een verdere ontw ik
keling van deze instituten naar beste vermogen bevorder.' Hij wees weer op
het probleem dat andere landen minder ver w ensten te gaan dan N eder
land. Al met al bleef Stikker volharden in zijn rol als R ealpolitiker 289
Ondanks de vaak scherpe toon van het debat kreeg Stikker tamelijk ge
m akkelijk het voordeel van de tw ijfel. De fracties riepen hem in feite
slechts op een positievere houding tegenover de Raad van Europa in te ne
men. Dit werd enkele maanden later in april 1950 bevestigd in de Eerste Ka
mer. Ook hier heerste algem een teleurstelling, maar verder erkende men
dat de belem m eringen groot waren en dat het onverstandig zou zijn te hard
van stapel te lopen. Stikkers houding kreeg weinig kritiek. Kerstens sprak
zelfs w aardering uit voor de 'resoluutheid’ w aarm ee de m inister zich had
uitgesproken voor de noodzaak van positieve voortgang met 'de schepping
der Europese eenheid'.290 Intussen verduidelijkte Stikker in dit debat zijn
standpunt over de Raad van Europa en de richting van de Europese in
tegratie. Hij stelde onom wonden dat de oplossing van vraagstukken van
praktische sam enw erking in bestaande intergouvernem entele grem ia zijn
voorkeur had boven vage supranationale doelen. Als voorbeeld noem de
hij de onderhandelingen over een Europese Betalingsunie (EBU) (die in
septem ber 1950 succesvol zouden w orden afgesloten): 'Eerst w anneer op
verschillende gespecialiseerde terreinen in Europa de zo hoog nodige unifi
catie en m ultilateralisatie kunnen worden bereikt, kan w orden om gezien
naar verder reikende idealen.' De weg naar integratie liep volgens Stikker
langs de weg van groeiende economische samenwerking.291
W aarom Stikker juist in de senaat tot deze verduidelijking van zijn doel
stellingen kwam, is niet duidelijk. Het feit dat de m inister zich eind 1950
aan de overzijde van het Binnenhof niet nogmaals zo krachtig zou uitdruk
ken, lijkt erop te w ijzen dat hij in de 'federalistische' Tw eede Kam er meer
op zijn w oorden lette. Een andere verklaring kan het groeiend perspectief in
de lente van 1950 van reële samenwerking in W est-Europa zijn. Het gunstig
verloop van de onderhandelingen over de EBU is daarvan een voorbeeld.
In mei zou het Schum anplan gelanceerd worden. Zelf w erkte de m inister
aan een 'plan van actie' dat in juni in de OEES werd ingediend, terwijl tege
lijkertijd ook initiatieven voor sam enwerking op het gebied van de land
bouw en het vervoer in de maak waren.

Persreacties
De ondertekening van het statuut van de Raad van Europa, begin mei 1949,
en de opening van de eerste vergadering van de Raadgevende Vergadering
in augustus w erden uitgebreid gesignaleerd in de landelijke pers, maar heb
ben toch niet veel com m entaar opgeleverd. Een verklaring hiervoor is dat
de Indonesische kw estie rond de Van R oijen-Roem -overeenkom st en de
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onderhandelingen die daaruit voortvloeiden, vrijw el alle aandacht opeis
ten. Voorzover de dagbladen de ontw ikkelingen in Straatsburg van com 
m entaar voorzagen vertolkten zij dezelfde m engeling van hoop en vrees
die de kamerdebatten had gekenmerkt.
De Tijd signaleerde dat het statuut 'niet aan vele hooggespannen ver
w achtingen' beantw oordde, maar achtte de ondertekening ervan desalniet
tem in een heuglijk feit 'omdat zij dwingt de aandacht te blijven concentre
ren op het doel'. De Assemblée zou in de toekomst haar nut moeten bew ij
zen. Als dat het geval was, 'zal er langzam erhand een grotere bereidheid
ontstaan om zijn bevoegdheid uit te breiden'. Het katholieke dagblad m een
de daarom dat Nederland zijn 'bekwaamste federalistisch denkende politici'
naar Straatsburg m oest afvaardigen. Trouw zag 'het ontstaan van een Euro
pees forum der publieke opinie' en 'een begin van parlem entair w erk op
Europees niveau'.292
O ndanks de beperkingen van het statuut werd ook de opening van de
eerste zitting van de Assemblée hoopvol tegemoet getreden. Op lange ter
m ijn zouden de bevoegdheden van dit gremium m oeten w orden uitge
breid, aldus Het Binnenhof. Het Vrije Volk sprak van 'het begin van Euro
pese rechtsvorm ing'. Trouw wees ten slotte op de obstakels w aarmee de As
sem blée te m aken zou krijgen. Deze zouden van de vertegenw oordigers
'voorzichtigheid, deskundigheid en volharding' eisen 293
De Stem m eende dat de voortgang van de Europese sam enw erking ver
traagd zou worden als Engeland bij dat streven betrokken zou blijven 'De
econom ische w ederopbouw van Europa zal erdoor w orden vertraagd, ter
wijl het risico groot is, dat vele voorstanders van een econom ische unie de
moed verliezen. Laten we daarom gaan w erken aan een econom ische unie
zonder Engeland', aldus het blad dat verder van m ening w as dat op dit
terrein 'stoutm oedige plannen en ook stoutmoedige daden nodig zijn ’ 294
Txveede zitting van de Assemblée, augustus 1950
Al met al begon zich op het Binnenhof de tegenstelling tussen m inister en
kam erm eerd erheid scherper af te tekenen. Al w aren de kam erled en
rijkelijk vaag, toch stonden nu duidelijk tegenover elkaar enerzijds de wil
tot federalisering via de Raad van Europa en anderzijds Stikkers voorkeur
voor in tergouvernem en tele econom ische, zo men wil 'fu n ctio n ele', sa
m enw erking.
De lancering van het Schumanplan en de positieve reactie op dit Franse
initiatief van de zijde van de Bondsrepubliek, Italië en de Beneluxlanden
confronteerden de federalisten w eer met een nieuw e situatie. W elisw aar
tw ijfelde niem and aan het belang van dit initiatief - het paste in de ruim
geform uleerde doelstellingen voor de Europese integratie - m aar het plan
legde een aantal obstakels bloot. Het ging hier om samenwerking tussen een
beperkt aantal lidstaten. De Raad van Europa moest naarstig op zoek naar
initiatieven teneinde greep te krijgen op de gang van zaken.
In augustus 1950 kwam de Assemblée voor de tweede maal in Straatsburg
bijeen. Tijdens de openingszitting uitten veel sprekers kritiek op de nega130
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tieve reacties van het Comité van M inisters op de aanbevelingen van de
eerste zitting. Het Comité zou ook vanuit de nationale parlem enten onder
druk gezet moeten worden. Onder meer Serrarens riep zijn collega's op tot
harde actie: 'De enige m ogelijkheid, die ons in geval van conflict overblijft,
is, in onze nationale parlem enten m aatregelen te nem en om op schrikke
lijke w ijze de curve van politieke sterfte der ministers van Buitenlandse Za
ken te doen stijgen.'295 Een wel zeer stoutmoedig voorstel de delegaties te
verplichten om in hun parlement de aanbevelingen van de Assem blée aan
vaard te krijgen, sneuvelde echter op onder meer Brits verzet. U iteindelijk
werd overeenstem m ing bereikt over een gematigd hervorm ingsplan. Aller
eerst beval de A ssem blée een versoepeling aan van de unanim iteitsregel
voor het C om ité van M inisters. In bepaalde gevallen zou een tw eederde
m eerderheid voldoende m oeten zijn om besluiten te nemen. Ten tw eede
bepleitte zij de m ogelijkheid van een nauw er politiek sam engaan van een
beperkt aantal lidstaten, ook w anneer niet alle lidstaten daarm ee akkoord
w aren. Het Schum anplan en het vooruitzicht op andere initiatieven voor
beperkte 'functionele' sam enwerking en integratie maakten deze aanbeve
ling levensvatbaar. Getracht moest worden de conventies die aldus zouden
ontstaan te incorporeren in de Raad van Europaa in 'gespecialiseerde ge
zagsorganen, elk m et eigen com petentie begiftigd’. Dit voorstel was u itge
w erkt m ede op initiatief van Klompé. De realisering van het Schumanplan
buiten Straatsburg om zou volgens haar leiden tot 'een com plete desinte
gratie van de Europese eenheid die nog maar zo zwak is' 296 De Assem blée
nam ten slotte een resolutie aan die opriep tot de oprichting van een Euro
pees leger onder leiding van een Europese minister van Defensie.297
Bij de N ederlandse regering ontm oetten de ambities van de Assem blée
w einig sym pathie. De m inisterraad stelde zich unaniem op het Britse
standpunt dat aan het statuut van de Raad van Europa niet m ocht worden
getornd. Drees merkte op dat 'men zich in de Raad van Europa niet beperkt
tot een adviserende functie maar men doet alsof reeds een federatieve rege
ring bestaat'. De m inisters verzetten zich tegen de wens van de Assemblée
'overal' over m ee te w illen mogen praten. Dat zij bijvoorbeeld zeggenschap
opeiste over het Schum anplan, 'w aaraan slechts enkele leden van de Raad
van Europa m edew erken', werd vreemd gevonden. Stikker vreesde dat het
voorstel voor 'gespecialiseerde gezagsorganen' tot gevolg zou hebben 'dat er
eerder een grotere splitsing zal komen dan dat men tot een nauwere sam en
w erking geraakt'. De tegenstelling tussen de Britse en Scandinavische ver
tegenwoordigers enerzijds en de overige leden van de Assem blée anderzijds
vervulde de m inister met zorg, 'aangezien een continentaal blok onder
Franse of Duitse leiding niet wenselijk is'.298

P ersstem m en
De tegenstellingen in Straatsburg werden breed uitgem eten in de N eder
landse pers. De lancering van het Schum anplan werd beschouw d als een
aantasting van de rol die de Raad van Europa had te spelen in de W esteuro
pese integratie. Een artikel in Elsevier's Weekblad uit augustus 1950, onder
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de titel T e ru g naar het woud van praterijen. Straatsburg wil weer veel te
veel', kan gezien worden als maatgevend voor deze ontwikkeling. Het w as
kennelijk onm ogelijk gebleken dat W est-Europa op het gebied van de
econom ie en de defensie 'op zeer korte termijn' tot sam enw erking kwam.
Daarom meende het blad: 'De Europese Assemblée doet beter zich niet bezig
te houden met de projecten in Europa, die op korte term ijn door deskundi
gen m oeten w orden verw ezenlijkt of anders nooit uit de papieren molen
zullen geraken.'299
Tijdens de bijeenkom st van de Assemblée in de zom er van 1950 w as de
teleurstelling wijd verbreid. De Tijd concludeerde 'dat er toch m aar bitter
weinig bereikt is'. Overigens zagen som m ige kranten nog een lichtpuntje.
'De jonge instelling verkeert in een te prille jeugd om topprestaties te kun
nen leveren', aldus De Maasbode. De NRC m eende dat, ondanks de geringe
verw achtingen, de 'propagandistische waarde' van de organisatie voor 'de
eenheidsgedachte' niet te onderschatten was. Volgens Het Vrije Volk was
de zw akte van de Raad van Europa juist zijn kracht - deze had im mers het
probleem van de Europese eenw ording 'in zijn juiste afm etingen' laten
zien.300
Stikker xvijkt niet
Medio oktober 1950 besprak de Tweede Kamer de resultaten van de tweede
sessie van de Assem blée. Conform de officieuze w ens van de A ssem blée
hadden de Nederlandse delegatieleden 'de politieke kern van ons werk' uit
gedrukt in de m otie-Bruins Slot. Sam engevat aanvaardde de m otie de aan
bevelingen van de Assemblée en verzocht zij de regering deze 'richtlijn te
doen zijn voor haar beleid, zowel in het Comité van Ministers als op andere
terreinen van Europese sam enw erkin g'301
Van der Goes vond het aannemen van deze motie 'verreweg het belang
rijkste' dat het debat kon opleveren: 'H ierm ede staat of valt de politieke
waarde van wat er in Straatsburg besloten is en ooit besloten zal w orden.'302
Alleen de CPN stemde tegen de motie. De andere fracties gaven hun steun
aan de aanbevelingen van de Assemblée. Zij legden daarbij evenw el ver
schillende accenten, terw ijl er bovendien over enkele zaken onduidelijk
heden bleken te bestaan. A llereerst ontstond er een m eningsverschil tussen
de tw ee 'Straatsburgers' Van der Goes en Bruins Slot. De eerste drong aan
op vergroting van de bevoegdheden van de Assemblée. Bruins Slot meende
dat de tijd daarvoor nog niet rijp was. De 'federatie' was volgens hem 'nog
in geen velden of w egen te bekennen'. Eerst m oest 'de Hoge A utoriteit in
het Europese geheel' gevestigd zijn; wat hij daarmee bedoelde, legde hij ech
ter niet uit. De antirevolutionair erkende 'de ontzettende verw arring’ die er
door 'alle federale organen' bestond. 'De zaak is volkom en scheef opgezet',
verzuchtte hij. Een zekere hulpeloosheid was onm iskenbaar in zijn op roep
aan Stikker de Raad van Europa niet aan zijn lot over te laten: 'Ga vooral
Straatsburg gebruiken. (...) Straatsburg is op het ogenblik voor een belangrijk
gedeelte de kampplaats voor de federalisering van Europa.' Serrarens pleitte
voor grotere openheid van de beraadslagingen in het Com ité van M inisters
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opdat enige parlem entaire controle mogelijk zou worden. W as het w erke
lijk onm ogelijk, zo vroeg hij zich af, dat Stikker 'desnoods achter gesloten
deuren' iets over de beraadslagingen kon meedelen? De belangrijkste aanbe
veling was volgens Korthals die over de Europese defensie: 'Een Europese
defensie m oet nam elijk naar mijn mening eenheid op talrijke andere gebie
den met zich brengen.' Schmal daarentegen zag liever niet dat de Raad van
Europa zich ging bezighouden met m ilitaire aangelegenheden hetgeen ook
in strijd m et het statuut was. Tevens waarschuwde hij nog eens voor de ge
varen van een al te groot optimisme.303
Voorts w as er onduidelijkheid over hoe het Schum anplan binnen de
Raad van Europa tot stand moest komen. Van der Goes en Korthals spraken
van 'het encadreren van de organen van het plan-Schum an in die van de
Raad van Europa'. Serrarens noem de alleen de parlem entaire assem blees
van de nieuw e organen die 'op een of ander w ijze’ met de A ssem blée ver
bonden m oesten w orden. Verw arrend was ook dat Bruins Slot sprak van
'de hoge federaliserende organen van Europa (...) zoals (...) de OEES, die pre
cies even federaal zijn als de Raad van Europa te Straatsburg, zij het ook aan
de kant van de Regeringen’ 304
Het leek erop of de kamerleden in de jaren 1948-1950 steeds gedwongen
w erden hun opvattingen over de Europese integratie aan te passen. W elis
waar w erden de doelstellingen telkens zo vaag geformuleerd, dat niet direct
gesproken kon w orden van tegenstrijdigheid, maar wat juist de indruk van
onzekerheid wekt is dat de nieuwe formule toch steeds werd gepresenteerd
als iets definitiefs. In het debat over de Assemblée-aanbevelingen in oktober
1950 m aakte Van der Goes een soort tussenbalans op. Hij constateerde dat
na anderhalf jaar de moties van hem en Serrarens gedateerd aandeden:
'Wij zouden nu niet spreken van één functioneel organism e, m aar van
m eerdere functionele licham en (...) gecontroleerd door Regeringen en m et
toezicht van Europese parlem entariërs. V oorts van een integratie, zowel
van de m inisteriële contröle-organen als van het parlem entair toezicht op
die functionele nieuw e organen, in de respectieve m inisteriële en parle
m entaire organen van de Raad van Europa. Het is interessant, nu die stuk
ken (...) nog eens in te zien. Dan voel ik het toch als een kolossale groei, als
een veel m inder in het wilde weg zoeken, als meer concretisering, als zui
verder probleem stelling, als een uitstijgen uit wat verleden jaar een im pas
se leek.'305 Deze bevlogen taal kon de m eningsverschillen en onduidelijk
heden echter niet maskeren.
Intussen probeerde de PvdA Stikker op de tweede dag van het debat de
wacht aan te zeggen. Burger meende dat de m inister zich zou moeten neer
leggen bij de motie-Bruins Slot en hij eiste dat Stikker 'het uiterste zal doen
om hetgeen hier als minimum w ordt aangeboden (...) m et alle energie na te
streven'. De bijeenkom sten van het Comité van M inisters mochten dan be
sloten zijn, de opstelling van Stikker m oest in overeenstem m ing zijn met
de w ensen van de Kamer. W anneer de m inister het daarm ee oneens zou
zijn, m oest hij dat duidelijk kenbaar maken, opdat de Kamer daaruit dan de
consequenties kon trekken.306
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Stikker m aakte echter korte metten met het initiatief van Burger. Hij zei
absoluut geen m ededelingen te kunnen doen over het geheim e beraad in
het C om ité van M inisters. Verder kon er natuurlijk geen sprake van zijn
dat hij 'volop in een mandaatverhouding' zou komen te staan. Hij m eende
dat dat ook gezien de tekst niet de bedoeling van de motie geweest kon zijn.
Stikker verklaarde geen bezwaar tegen de strekking van de motie te hebben,
ja, hij meende dat er 'in wezen overeenstemm ing van gedachten tussen Re
gering en Kamer' bestond; 'dat ik persoonlijk federalist ben' en 'dat ik de
overtuiging heb, dat, indien wij de W esterse beschaving wensen te behou
den, een federatief W est-Europa met een executief orgaan zonder vetorecht
en een controlerend lichaam nodig is'. Na deze principeverklaring kwam
Stikker ter zake: het ging erom 'op welke wijze, in welk tempo en in w elk
orgaan het gestelde doel het dichtst is te benaderen'.307
Is het de w ijsheid-achteraf die aan deze en andere uitspraken van Stikker
zo'n ironische klank geven? Kennelijk niet. De sfeer tijdens dit debat w as
som s onaangenaam . Aan de vooravond sprak bovendien Klom pé Stikker
aan over diens opstelling in het Comité van M inisters. De m inister beriep
zich op zijn constitutionele positie, waarop de KV P-w oordvoerster ant
w oordde dat hij inderdaad de verantw oordelijkheid voor het beleid droeg,
m aar w el de kans liep een votum van wantrouwen van de Kam er te krij
gen. 'Dat zinde hem helemaal niet’, aldus Klompé, maar men vraagt zich af
of Stikker onder de indruk w as van het dreigement: konden de grote par
tijen een crisis over de Raad van Europa of het vage federalism e riskeren,
terw ijl zij tot dan toe Stikker in zijn voorzichtige beleid hadden ge
steu n d ?308
Burger bleef van m ening dat de m inister in het Com ité van M inisters
een houding moest innemen die in overeenstem m ing was met de w ensen
van de Kamer. Dat Stikker had verklaard het eens te zijn met de strekking
van de m otie was voor de socialist onvoldoende. M aar Burger had zijn
hand overspeeld. De KVP was niet bereid zijn initiatief te ondersteunen,
ondanks de dreigende taal van Serrarens in Straatsburg en Klom pé's op
m erking in de w andelgangen, en de fracties van CHU en VVD distantieer
den zich expliciet van Burgers uitleg van de motie. Ook Bruins Slot wilde
de m inister niet 'dw ingen tot een onberaden vooruitlopen op een ontw ik
keling, die wij op het ogenblik niet kunnen bijbenen'. Maar belangrijker
nog was dat de eensgezindheid w aarop de socialist een beroep deed niet
bestond. Ten slotte leverde de beoordeling van Stikkers Europabeleid de
Kam er problem en op. Enerzijds hadden de fracties de sceptische m inister
slechts tot enkele p ositief klinkende, m aar vrijblijvende form uleringen
kunnen bew egen over de hun zo dierbare Raad van Europa. Anderzijds
konden zij niet ontkennen dat het werk van Stikker, die overigens op het
Binnenhof een groot prestige genoot, in de OEES alleszins verdienstelijk
was. Tijdens het debat over de begroting van 1951 toonden zij unaniem hun
w aardering 'voor de grote activiteit van de M inister op het gebied van de
Europese econom ische integratie1.309
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Groeiend realism e?
Som m ige sprekers leken intussen in toenemende mate de w eerbarstigheid
van de internationale tegenstellingen te erkennen. 'W anneer w ordt ge
streefd naar Europese eenheid, zal de weg niet van den beginne af duidelijk
zijn en gebaand voor ons liggen. Er zullen constructies worden toegepast,
die later w eer verw orpen zullen w orden. Men zal op goede m om enten
w eer gans andere w egen m oeten ingaan om er te komen. Dit alles is inhaerent aan een groeiproces.' Bruins Slot wees op 'het ingew ikkelde pro
bleem om al die federale organisaties in een min of meer system atisch ge
heel te krijgen'. Schm al vroeg aandacht voor 'de feitelijke m achtsverhou
dingen' in de wereld. Dat de VVD, ARP en CHU zich terughoudend opstel
den was niet verrassend. Eind 1950 rezen echter ook in de gelederen van
PvdA en KVP sterke twijfels of de Raad van Europa, gezien de weinig con
crete resultaten, w el de juiste weg was. Volgens G.M. N ederhorst (PvdA)
w as de A ssem blée 'met het vooruitdenken in (...) reële sfeer niet zo erg
voortgeschred en'. Hij m iste het 'realism e' van bijvoorbeeld de plannen
van Schum an en van Stikker. Roolvink constateerde dat de w erkzaam he
den van de Assem blée aantoonden dat de weg van de 'algem ene federatie
(...) op het ogenblik niet is te begaan. (...) Er blijft dan over de tweede w eg, de
w eg van het form eren van gespecialiseerde organisaties m et bovennatio
nale organen. D aaruit volgt echter, dat Straatsburg van het eerste op het
tweede plan is gekomen en dat op het ogenblik het accent moet vallen op de
w erkzaam heden van de regeringen, die deze organen in het leven moeten
ro ep en .’310
In januari 1951 erkende Ruygers dat de eenwording niet van bovenaf kon
w orden opgelegd, maar geleidelijk m oest groeien van onderop. Hij zei het
daarom te betreuren dat er bij het vraagstuk der Europese eenw ording zo
zw aar het accent was gevallen op de institutionele zijde van het vraagstuk.
'Het is onm ogelijk om een politiek eenheidsgevoel op te trekken, zolang al
les, w at daarachter ligt, verdeeldheid ademt. M et nam e sociaal en econo
m isch zal een veel grotere eenheid moeten zijn bereikt, vooraleer een w er
kelijke federatie mogelijk is. Het concentreren van het vraagstuk op het as
pect van de institutionele vorm geving en op het punt van de overdracht
van nationale souvereiniteit (...) is een constitutionalism e, dat aan de w er
kelijke problem atiek van de Europese eenwording voorbijgaat.’ In de plannen-Stikker en -Schum an lag volgens hem de erkenning hiervan besloten.
U iteindelijk zou het moeten komen tot een federale structuur, maar hoe
deze tot stand m oest kom en 'kan op het ogenblik nog niem and zeggen'.
'M aar als het voorlopig zonder souvereiniteitsoverdracht mogelijk zou b lij
ken, om sneller tot resultaat te komen, dan zal men aanvankelijk met een
m ind er id eale organisatievorm genoegen m oeten nem en', aldus R u y 
gers.311 Kennelijk waren PvdA en KVP ten aanzien van Europa een realisti
scher koers gaan varen en kwamen zij daardoor m eer op de lijn van Stik
ker.
Intussen zou ook de wens dat er een nauwe band zou bestaan tussen de
Raad van Europa en de EGKS niet gerealiseerd worden. De Franse regering
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was daar trouwens principieel op tegen: in de Raad van Europa was, anders
dan de beoogde EGKS, geen sprake van soevereiniteitsoverdracht. Maar de
N ederlandse regering w as niet bereid de kwestie aanhangig te maken. Te
veel leden van de Raad van Europa stonden volgens haar buiten de onder
h a n d e lin g e n . D e ad hoc-kam ercom m issie die regelm atig geïnform eerd
werd over het verloop van de onderhandelingen protesteerde in septem ber
1950 heftig tegen het kabinetsstandpunt. De leden zagen hierin 'een gering
schatting van de Raad van Europa en een tendens die lijnrecht in strijd zou
zijn m et de te Straatsburg aangenom en resoluties'. Een personele unie van
de delegaties en de jaarlijkse rapportage - die Stikker had voorgesteld - was
voor hen onvoldoende. M aar de Nederlandse regering bleef er tegen om de
band tussen de EGKS en de Raad van Europa te accentueren.312
Begin 1951 deden de kam erleden nog enkele oproepen, zoals Serrarens:
'A lleen via Straatsburg zullen wij tot integratie kom en.'313 Maar het was
toen duidelijk dat de betekenis van de Raad van Europa voor de Europese
sam enw erking gering zou zijn. De organisatie bleef door zijn brede sam en
stelling een nuttig platvorm voor overleg. Een belangrijk w apenfeit was de
voorbereiding van de Europese Conventie inzake de bescherm ing van de
rechten van de mens, die in november 1950 in Rome zou worden onderte
kend. De gedachte van Europese eenwording was daarmee niet dood, maar
de successen inzake econom ische (EGKS) en financiële (EBU) sam enw er
king zorgden voor een radicale verandering van het perspectief. Ook de lan
cering in oktober 1950 van het Franse Plevenplan voor een Europees leger
zou ertoe bijdragen dat voortaan gezocht werd naar integratie in kleiner
verband en op specifieke terreinen.
M et o f zonder Engeland?
De ontw ikkeling naar Europese samenwerking in kleiner verband op speci
fieke terreinen bracht een nieuw probleem met zich mee: was het nood
zakelijk dat G root-Brittannië, met zijn duidelijke aarzelingen, daaraan zou
m eew erken? Een tw eede, nauw met deze vraag sam enhangend probleem ,
betro f de verhouding tussen Europa en de VS: zou de verdergaande sa
m enw erking in Europa de Atlantische alliantie nu wel of niet ten goede ko
men? Deze twee vragen beheersten de parlem entaire discussie over Europa
tijdens de laatste maanden van het kabinet-Drees-Van Schaik.
In het kabinet bestonden duidelijke opvattingen over beide problem en.
Wij zagen reeds dat Stikker streefde naar (economische) sam enw erking in
zo groot mogelijk verband. Dit beleid werd vooral geïnspireerd door econo
mische motieven: de Nederlandse econom ie was het m eest gebaat bij een zo
ruim m ogelijke vrijm aking van het handels- en betalingsverkeer. In het ka
binet bestond echter het besef dat ook N ederlands politieke belangen een
isolem ent in een continentaal blok niet toestonden. Men vreesde dat een
'klein Europa' zonder Engeland onder suprem atie van Frankrijk zou ko
men te staan. Ook was de Nederlandse regering bang dat een dergelijke con
structie ten koste zou gaan van de zo belangrijk geachte veiligheidsrelatie
m et de VS. De komende decennia zou de handhaving van de veiligheids136
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relatie in laatste instantie steeds het belangrijkste beleidsdoel van de rege
ring zijn. Stikker was de eerste in de rij m inisters van Buitenlandse Zaken
die het Europese beleid toetsten aan zijn verenigbaarheid m et de sam enwer
king in de NAVO.314 Het Atlantisch georiënteerde Engeland was in deze op
tiek een belangrijke bondgenoot. Het kabinet toonde zich in 1950 w elisw aar
(zij het niet zonder aarzeling) bereid deel te nem en aan de onderhande
lingen over het Schumanplan, zonder Engeland, maar voor verder gaande politieke e n /o f m ilitaire - sam enw erking in Europa was Britse deelnam e
een absolute voorw aarde voor de N ederlandse regering. Wij zagen hierbo
ven dat de m inisterraad de tw eedeling in de Raad van Europa, tussen de
continentale delegaties enerzijds en de Britse en Scandinavische anderzijds,
m et zorg gadesloeg.315 Stikker vreesde dat vooral de aanbeveling van de As
sem blée voor m ilitaire sam enw erking G root-Brittannië nog m eer van het
continent zou vervreem den. De lancering van het plan-Pleven voor een
supranationaal Europees leger zou hem nog meer zorgen baren.
Stikker zou zijn opvattingen over de noodzaak van Britse deelnam e aan
de Europese sam enwerking en over de plaats van Europa in de Atlantische
gem eenschap m et veel verve verdedigen in de volksvertegenw oordiging.
O ver deze thema's zou hij op het Binnenhof opnieuw oppositie ontm oe
ten.
De tegenstelling ontstond tijdens het debat in oktober 1950 over het func
tioneren van de Straatsburgse Assemblée. Hoe vaag Bruins Slots beeld van
Europa ook w as, hij liet er geen twijfel over bestaan dat de integratie zich
voorlopig desnoods zonder Engeland m oest voltrekken. De Britten zagen
hun positie verkeerd, maar het zou vruchteloos zijn nog langer te proberen
hen te overtuigen: '(...) een mens krijgt zijn karaktertrekken nu eenm aal
m ee (...). M en kan een eilander nu eenmaal niet zijn speciale insulaire gees
tesgesteldheid verw ijten.' Bruins Slot meende voorts dat een verenigd Eu
ropa een belangrijke zelfstandige rol in het Atlantisch bondgenootschap kon
spelen. De NAVO m ocht volgens hem niet verworden tot 'een grote loco
m otief', de VS, m et daarachter 'een reeks gaandew eg kleiner w ordende
spoorw agons', maar m oest een bondgenootschap zijn tussen de VS en 'ge
heel W est-Europa'.316
Ook Korthals was van m ening dat Europa 'een eigen taak' te vervullen
had in de wereld. Eenheid was dringend noodzakelijk om al te grote afhan
kelijkheid van de VS te voorkomen. Maar zonder het Verenigd Koninkrijk
zou Europa niet com pleet zijn.317 Dat laatste was ook de opvatting van de
PvdA. Burger trachtte begrip te wekken voor de aarzelingen van de Labourregering tegenover de Europese sam enw erking. De continentale landen
zouden daarm ee meer rekening moeten houden. Verder w aarschuw de de
socialist ervoor W est-Europa in Atlantisch verband te zelfstandig te zien:
m en m oest 'de sam enwerking van de landen van Europa toch vooral niet
(...) zien als het creëren van een soort derde macht, welke potentieel tegen
over Am erika zou kunnen staan'.318 De CHU koos bij monde van Schmal
voor een Europa zonder Groot-Brittannië, terwijl Serrarens zich daar in eer
ste instantie niet over uitliet. Hoewel hij uitgebreid inging op de historische
achtergronden van de ambivalente Britse houding tegenover het continent,
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achtte hij een definitieve uitspraak hierover kennelijk nog niet oppor
tu u n .319
Nauw verbonden met dit probleem was het vraagstuk van de Europese
d efensiesam enw erking. In overeenstem m ing m et h et kabinetsstandpunt
toonde Stikker zich in de Kam er een fel tegenstander van een Europees
leger. Allereerst was hij van mening dat Europa het zich niet kon veroor
loven 'in h et huidige stadium ' eerst aan de vorm ing van een Europese
strijdm acht te w erken in plaats van de nadruk te leggen op de Atlantische
defensiesam enw erking. De aanstelling van een Europese m inister van De
fensie leek hem niet het aangewezen m iddel om de problem en van de Eu
ropese integratie tot een oplossing te brengen. Volgens Stikker was zo'n be
w indspersoon ondenkbaar zonder een soortgelijke m inister van Financiën
en Econom ische Zaken. Ten derde leek de Raad van Europa hem geen ge
schikt gremium voor de organisatie van de W esteuropese defensie. Hij kon
zich niet voorstellen 'hoe een zo gevarieerd lichaam als de Raad van Euro
pa, w aarin landen als Zweden en Ierland zitten, controle kan uitoefenen op
een defensie-inspanning, die bovendien nog samen w ordt gevoerd m et
A m erika en C anada, die niet in Straatsburg zijn vertegenw oordigd'. Ten
vierde verw ierp Stikker de gedachte dat een aaneengesloten Europa een
sterke positie m oest verkrijgen ten opzichte van 'de m achtigste van onze
bondgenoten', de VS. Hij vreesde dat 'hierdoor onze banden m et Amerika
op de meest essentiële punten van ons bestaan, zoals defensie en econom ie,
m isschien m inder hecht zouden w orden dan op dit ogenblik w enselijk
is' .520
Drie maanden later werd de discussie over de Europese integratie min of
m eer beheerst door de plaats van G root-Brittannië. Schm al en Bruins Slot
herhaalden hun eerdere stelling dat 'als het niet anders kan' Britse deel
nam e niet nodig was. Ook Klompé en Serrarens bekenden zich nu openlijk
tot dit standpunt. Volgens Serrarens m ocht Engeland niet tot elke prijs het
hele vraagstuk van de Europese sam enwerking domineren. Beide KVP'ers
hoopten dat naarm ate de Europese integratie een succes zou w orden, Lon
den zijn vergissing zou inzien en zou besluiten zich alsnog aan te slu i
ten.321 De VVD en de PvdA stelden zich op hun oude standpunt dat Britse
deelnam e aan Europa onontbeerlijk was. Volgens Korthals zou een Euro
pese federatie zonder Engeland rampzalig zijn en Nederland voor een on
m ogelijke keuze plaatsen.322
PvdA en VVD waren echter verdeeld over de vraag of Europa m oest stre
ven naar een zelfstandige positie binnen het Atlantisch bondgenootschap.
Korthals had zich hierover duidelijk uitgesproken. Hij vond het per se
nodig dat Europa in de NAVO als eenheid zou optreden. Dat was ook de
reden w aarom hij de discussie over een Europees leger zo belangrijk vond.
'Wij m oeten w aken tegen Am erikaanse hegem onie', aldus de VVD-woordv o erd e r.323 Hij kreeg hierin bijval van de KVP en de ARP. Klom pé achtte
een Europees sam engaan noodzakelijk voor een goede Atlantische sam en
w erking 'omdat dit de enige manier is Europa een belangrijke rol te kunnen
laten spelen in de Atlantische sam enw erking'.324 Bruins Slot m eende dat
m ilitaire sam enw erking in Europa noodzakelijk was, hoe m oeilijk het ook
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zou zijn 'een dergelijke militaire federatie' te stichten. Ze was noodzakelijk
om het probleem van de Duitse herbew apening op te lossen en voor de
evenw ichtigheid van de samenwerking met de VS. Hoe meer Europa gedes
integreerd was, hoe zwaarder het Amerikaanse overwicht zou zijn, ook po
litie k .325 Alleen de socialisten verzetten zich tegen wat zij 'derde-m achtdenken' noem den. De Kadt sprak van Europees 'isolationism e’ w aarvoor
hij geen goed woord over had.326
Stikker herhaalde over deze onderwerpen zijn standpunt: geen aaneen
sluiting zonder Engeland, geen militaire integratie en geen 'derde m acht’.
De m inister w ilde niet bew eren dat N ederland zich van h et continent
moest afkeren - de Nederlandse regering werkte immers van harte mee aan
de uitvoering van het Schum anplan - maar een keuze voor sam enwerking
zonder Engeland m oest steeds in het belang van N ederland zijn. Een
'totale' continentale aaneensluiting wees hij van de hand: 'N aar traditie,
structuur en ligging is ons land niet gebaat bij een algehele inpassing in een
continentaal blok.' Hij wees daarbij op de grote overzeese belangen van Ne
derland en 'het sterk gew orteld stelsel van protectionism e op het conti
nen t’. In een m ilitaire sam enw erking zag Stikker 'voor het ogenblik en
m isschien nog w el voor langere term ijn geen w erkelijkheid'. D eze vorm
van integratie zou verm oedelijk het sluitstuk van de integratie zijn. Het
vraagstuk van de Duitse herbewapening kon daar niet op wachten. Stikker
deelde evenm in de conclusie van onder meer Bruins Slot, dat de Europese
integratie de voorw aarde was voor een goede A tlantische sam enw erking.
Het was veel eerder omgekeerd dat de Amerikaanse steun de voortgang van
de integratie zou bevorderen. Intussen zag Stikker nog een ander nadeel
van een Europees samengaan in Atlantisch verband, nam elijk 'dat de recht
streekse aanrakingen met de Engelse en Amerikaanse autoriteiten voor ons
door een tussenschakel gaan lopen'.327
In de dupliek trachtte Bruins Slot door de retoriek van de m inister heen
te prikken. Hoe kon Stikker tegelijkertijd federalist zijn en geen tussenscha
kels w illen tussen Nederland en de VS? 'Ik geloof, dat dit een tegenstrijdig
heid is, en ik ben bang, dat de M inister met die m ededeling eigenlijk heeft
gezegd, wat er in zijn hart leeft.'328 Stikker antwoordde dat hij niet tegen het
principe van de federatie was, maar alleen tegen 'een beperkte integratie op
het continent' en dat hij de Nederlandse belangen niet in het gedrang wilde
laten kom en. Ook een integratie op landbouw gebied zonder Britse deel
nam e w as voor Stikker een probleem - Engeland was daarvoor een te b e
langrijk afzetgebied voor Nederland. Klompé interrum peerde 'dat U, w an
neer U het toch continentaal zou doen, een veel grotere en betere relatie
m et Engeland zou kunnen krijgen'. Stikker antw oordde enigszins geïrri
teerd: 'Dat zijn allemaal veronderstellingen die ik op het ogenblik niet kan
bekijken. Degenen, die rechtstreeks met de besprekingen te maken hebben,
weten hoe de verhoudingen liggen. (...) De besprekingen over het handels
verkeer zijn zo ingew ikkeld, dat men niet op grond van een theoretische
gedachtengang een oplossing kan vinden.'329 Dit vinnige debatje, gevoerd
enkele dagen vóór de kabinetscrisis, mag tekenend w orden genoemd voor
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de verhoudingen tussen Stikker en het parlement voor zover het ging om
de Europese samenwerking.

C on clu sie
De toekom st van Europa leek een aangewezen onderwerp voor een kracht
m eting in de strijd van het parlement voor een grotere invloed op het bui
tenlands beleid. De m eerderheid der kam erfracties bepleitte de totstand
kom ing van federale politieke organen in Europa. Het kabinet had daar
w einig behoefte aan. Stikker gaf alle prioriteit aan de econom ische sam en
w erking en zijn voorkeur ging daarbij uit naar intergouvernem entele rege
lingen in zo groot m ogelijk verband. Het Europese idealism e trad hij met
grote scepsis tegemoet.
Dat de volksvertegenwoordiging er niet in slaagde haar federalistische ge
dachten te realiseren, lijkt niet in de eerste plaats het gevolg van haar b e
perkte constitutionele bevoegdheden. Uit de discussies rond de m oties-Van
der G oes-Serrarens en de motie-Bruins Slot bleek dat algemeen de politieke
wil ontbrak om de m inister een beleid voor te schrijven. Ondanks alle re
toriek w aren PvdA en KVP uiteindelijk toch niet bereid de kw estie op de
spits te drijven. Belangrijker was de vaagheid van het doel van de Europese
eenheidsbew eging, alsmede de onderlinge verdeeldheid daarover. Het grote
enthousiasm e voor het 'federalism e' alléén was onvoldoende om een al
ternatieve en effectieve politiek te verwoorden. De debatten waren soms bij
zonder scherp van toon, maar Stikker werd in feite slechts opgeroepen tot
het innem en van een 'positievere houding’ tegenover het 'federalism e' in
het algem een en tegenover de Raad van Europa in het bijzonder. Daarnaast
lieten alle partijen in de verschillende stadia van de Werdegang van de
Raad van Europa blijken dat zij uiteindelijk vrede hadden met de gang van
zaken. Bij de ARP, CHU en VVD was de scepsis over de realisering van een
federaal Europa het grootst, maar ook de PvdA en de KVP legden zich steeds
expliciet neer bij de in hun ogen magere resultaten. Vanaf eind 1950 klonk
ook binnen de PvdA en de KVP meer en meer de erkenning door dat een
algehele federatie voorlopig onhaalbaar was. Onderzoek naar de m enings
vorm ing over EGKS en Europese Defensiegem eenschap onder het kabinetDrees II zal m oeten uitwijzen of deze pleidooien voor meer realism e bete
kenden dat PvdA en KVP meer op de lijn van Stikker kwam en. Stikker,
w iens Europese beleid op deelterreinen overigens werd toegejuicht, kon
daardoor volstaan met het belijden van lippendienst aan het 'federalism e'
en vervolgens zijn gang gaan.
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Liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer*
In leid ing
Als gevolg van de naoorlogse financieel-econom ische chaos bestond er in
Europa een gebonden handels- en betalingsverkeer. O nbeperkte im porten
w aren aanvankelijk onm ogelijk omdat deze de beperkte deviezenvoorraad
van de Europese landen al snel zouden uitputten. Dat gebonden handels
en betalingsverkeer beperkte de afzet van de groeiende industriële en agrari
sche produktie in het buitenland. Vooral Nederland had als handelsnatie
een overwegend belang bij afbraak van zowel de belem m eringen in het be
talingsverkeer als van kw antitatieve restricties in het handelsverkeer, ook
wel horizontale liberalisatie genoemd.330
Aanvankelijk leidde saldering van vorderingen en schulden in het b ila
terale betalingsverkeer tot enige bescheiden resultaten in het streven naar
een ruim er betalingsverkeer. De introductie van de M arshallhulp m aakte
een verruim ing van de compensaties mogelijk. Een land met een overschot
kreeg nam elijk dollars uit de M arshallhulp als het bereid was trekkings
rechten op eigen valuta beschikbaar te stellen aan landen m et een tekort.
Eerst de introductie van de EBU maakte een fundam entele doorbraak van
het b ilaterale betalingsverkeer m ogelijk door m u ltilateralisatie van alle
on d erling e vord erin gen en schulden tussen de deelnem end e land en,
aangevuld met kredietfaciliteiten.
In het handelsverkeer hanteerden vele landen bovenop de kwantitatieve
restricties ook nog hoge invoertarieven, waardoor enkel horizontale libera
lisatie niet tot onbelem m erde handelsbetrekkingen leidde. Nederland han
teerde evenals de Beneluxpartners wèl lage invoertarieven zodat verder
gaande horizontale liberalisatie deze landen in een nadelige positie bracht
ten opzichte van andere landen. Via het plan-Stikker nam Nederland het
initiatief tot verticale liberalisatie waarbij alle handelsbelem m eringen inclu
sief de tarieven in samenhang konden worden aangepakt.
De onderhandelingen over deze twee vorm en van liberalisatie vonden
in verschillende organen plaats. Binnen de Benelux streefde Nederland met
zijn partners naar instelling van een econom ische unie. In een dergelijke
unie w ordt zowel intern alsook extern een geharm oniseerde econom ische
politiek gevoerd, waarin geen plaats was voor onderlinge im portrestricties.
Als eerste stap naar een economische unie hadden de partners op 5 septem 
ber 1944 een douane-unie opgericht waarbinnen de onderlinge im porttarie
ven op nul w aren gesteld. De beperkte deviezenvoorraad dwong Nederland
echter tot het hanteren van kw antitatieve restricties om de im port uit de
Belgisch-Luxem btirgse Econom ische Unie (BLEU) te beperken en daarm ee
betaalbaar te houden.

* Deze paragraaf is van de J.M.M.J. Clerx.
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Binnen de OEES werd vooral gepoogd de kwantitatieve restricties af te
schaffen. Deze horizontale liberalisatie werd bevorderd door de M arshall
hulp, omdat deze nadrukkelijk een vrij handelsverkeer beoogde. In het ver
drag van 16 april 1948 tot goedkeuring van Europese econom ische sam en
w erking legden de landen zich immers vast op de noodzaak 'zo snel m oge
lijk een m ultilaterale betalingsregeling onder elkaar te treffen en daartoe
zullen zij sam enw erken in het verm inderen van de onderlinge belem m e
ringen op het gebied van het handels- en betalingsverkeer, m et het doel zo
spoedig die belem m eringen, die thans het handels- en betalingsverkeer be
m oeilijken, af te schaffen'.331
De verdergaande beperking van de kw antitatieve restricties werd ver
traagd door het feit dat de OEES-landen ook verschillende en soms hoge in
voertarieven hanteerden, w aardoor de afbraak van enkel de kw antitatieve
restricties zou leiden tot ongelijke concurrentieverhoudingen. A lleen de
toepassing van verticale liberalisatie binnen de OEES waarbij alle handelsbe
lem m eringen gelijktijdig en in onderling verband konden w orden aange
pakt, kon dit voorkomen. De besprekingen binnen de OEES over verticale
liberalisatie w erden aanvankelijk verlam d door de m eest-begunstigingsclausule die ook door de OEES-landen in het kader van het General Agreement on Tariffs and Trade (G A T T )-v erd rag w as o v ereen g ek o m en . De
m eest-begunstigingsclausule is een afspraak tussen landen om elkaar bij in
voer van produkten niet ongunstiger te behandelen dan enig ander land.332
De m eest-begunstigingsclausule die als basis voor de G A TT-overeenkom st
geldt, w ordt onvoorw aardelijk toegepast en betreft 'alle heffingen, privile
ges en formaliteiten, welke in de handel tussen de verdragsluitende partijen
van kracht zijn'.333 W anneer nu binnen de OEES tot een onderlinge tariefs
verlaging werd overgegaan, gold die ook voor niet-O EES-landen, die daar
echter geen tegenprestatie tegenover hoefden te stellen.
Gezien het Nederlandse belang bij een vrij internationaal handels- en be
talingsverkeer, was het niet verwonderlijk dat Nederland zowel binnen de
Benelux, de OEES, als in GATT-verband streefde naar liberalisatie. Volgens
de m inister van Econom ische Zaken, Van den Brink, vorm de de liberali
satie zelfs een levensvoorw aarde voor Nederland.334
Verw ikkelingen binnen de Benelux

Donkere zoolken boven economische unie
Nadat op 5 septem ber 1944 te Londen een douane-overeenkom st was ge
sloten, m oest een gem eenschappelijke regeling voor het handelsverkeer tot
stand komen. Het streven was immers om per 1 januari 1950 een econom i
sche unie tot stand te brengen, waartoe op 8 juni 1948 tijdens de conferentie
op het Chateau d'Ardenne was besloten. De verwezenlijking van die am bi
tieuze plannen per 1 januari 1950 stond echter onder druk van de grote te
korten zow el in het onderlinge handelsverkeer als op de totale betalings
balans van Nederland.
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In de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) ontstond een dis
cussie over de vraag in hoeverre de Benelux, en derhalve ook de bestrijding
van het N ederlandse tekort ten opzichte van de BLEU, prioriteit behoorde
te krijgen boven de bestrijding van het totale betalingsbalanstekort. Drees
m eende in de REA -vergadering van 18 augustus 1948, dat het niet langer
verantw oord was goud en dollars af te geven ten behoeve van het Nederlands-Belgische betalingsverkeer.335
M .W . H oltrop, de president van De N ederlandsche Bank, en Lieftinck
legden de nadruk op een sluitende totale betalingsbalans en niet op de ver
w ezenlijking van de econom ische unie met de Beneluxpartners. Lieftinck
concludeerde dat plannen van Nederland om voedselsubsidies te verlagen
met het oog op de economische unie, die op 1 januari 1950 moest ingaan, te
eenzijdig en te am bitieus waren. Zijn profetische conclusie luidde 'dat de
verw ezenlijking der econom ische unie niet pessim istisch behoeft te worden
gezien, al zal zij niet binnen de gestelde termijn haar beslag krijgen’ 336
M et hun opvatting stonden L ieftinck en H oltrop lijnrecht tegenover
Landbouw m inister S.L. M ansholt en Hirschfeld en naar later zou blijken
Van den Brink, die meer het politieke belang van de Benelux benadrukten.
H irschfeld was van mening dat de Benelux prioriteit verdiende en dat aan
de datum van 1 januari 1950 moest worden vastgehouden. Uitstel was al
leen acceptabel, ’nadat we intussen wat gepresteerd hebben in de goede rich
tin g '.337 Ook M ansholt toonde zich voorstander van een snelle realisering
van de econom ische unie. Hij verwoordde dit m et de stelling 'dat een ver
w ezenlijking van de Beneluxunie voor ons prestige tegenover Amerika en
de overige w ereld, alsmede in verband met de EHP-hulp van het grootste
belang is’.338
Drees nam een tussenstandpunt in. Hij was het eens met Lieftinck dat de
problem en rond de invoering van een econom ische unie gezien m oesten
w orden in het licht van het totale betalingsbalansprobleem . In navolging
van Hirschfeld en Mansholt zag hij een gunstig perspectief voor een econo
mische unie m et de BLEU, zowel in economisch als in politiek opzicht. Om
de econom ische unie tot stand te brengen moesten de subsidies worden ver
m inderd, 'maar het staat ons vrij onze prijspolitiek en loonbeheersing zo
veel m ogelijk te handhaven m et het oog op de buitenlandse concurren
tie’ 339 Voorts diende de rantsoenering zo snel mogelijk volledig te worden
opgeheven. Er was wel financiële hulp nodig om een overgangsperiode van
grote N ederlandse tekorten in het onderlinge handelsverkeer te overbrug
gen.
Van den Brink was tijdens de betreffende REA-vergadering afwezig. In de
volgende vergadering van 1 september 1948 kwam hij terug op het overleg
met de Beneluxpartners. Naar zijn m ening verdiende de sam enw erking in
Beneluxverband prioriteit, conform de opvatting van Hirschfeld en M ans
holt. De econom ische unie moest de totale Nederlandse betalingsbalans on
dersteunen. H et grote voordeel van de econom ische unie w as gelegen in
het feit dat de betalingsbalansproblemen met de BLEU dan werden opgelost.
Realisering van de econom ische unie hield immers convertibiliteit van va-
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luta in, w aarm ee het onderlinge tekort niet meer in goud of dollars behoef
de te worden afgedekt.
M ansholt viel van Van den Brink bij. Hij betreurde het 'dat diverse per
sonen de datum van 1 januari als problem atisch beschouw den'.340 Lieftinck
achtte een tegenstelling aanwezig tussen twee prioriteiten: de verw ezenlij
king van de econom ische unie met België en het streven naar een sluitende
betalingsbalans. Lieftinck koos voor de tw eede optie. V olgens Van den
Brink w as er van een tegenstelling tussen beide opties geen sprake. Een ex
tra goederenstroom naar Nederland zou de betalingsbalans niet ongunstig
beïnvloeden zodra er convertibiliteit tussen de valuta bestond. Lieftinck be
toogde dat vrijlating van het deviezenverkeer op 1 januari 1950 niet m oge
lijk was, omdat op staatkundig gebied daartoe nog de nodige voorzieningen
m oesten worden getroffen. Drees concludeerde dat m oest w orden voortge
gaan op w eg naar een econom ische unie, waarbij aan de datum van 1 janu
ari w erd vastgehouden. A lleen het kapitaalverkeer zou nog aan beperkin
gen onderhevig blijven.

Economische unie per 1 januari 1950 onhaalbaar
Intussen ontstond steeds meer tw ijfel aan de haalbaarheid van de econo
m isch unie per 1 januari 1950 als gevolg van de financiering van het Neder
landse handelstekort ten opzicht van de BLEU. Lieftinck, de bew aker van 's
lands deviezenvoorraad, herhaalde op 27 oktober 1948 in de REA zijn op
vatting dat m en zich niet m oest 'blindstaren op de datum van 1 januari
1950 als tijdstip voor de unie'.341 Ook in het standpunt van Van den Brink,
die tot dan toe invoering op 1 januari 1950 had verdedigd, kwam enige be
w eging. Hoewel hij 1 januari 1950 als invoeringsdatum voor de econom i
sche unie bleef verdedigen, w ilde hij het van de om standigheden laten af
hangen of aan die datum m oest w orden vastgehouden. Tijdens de REAvergadering van 10 november 1948 stelde Hirschfeld voor dat de drie rege
ringen zich tijdens een m inisteriële conferentie zouden bezighouden met
het vaststellen van een nieuw e datum voor het invoeren van een econo
m ische unie. Een dergelijke conferentie zou begin m aart 1949 te 's-Gravenhage w orden gehouden.
Ter voorbereiding van deze conferentie werden de vraagstukken rond de
econom ische unie in een tweetal REA-vergaderingen besproken. Lieftinck
w ees op de problem en die voortvloeiden uit het feit dat België in tegen
stelling tot Nederland niet behoorde tot de zogenaamde sterling transferable
account area. In dat gebied w aren de sterling-tegoeden vrij overdraagbaar,
zodat een land een tekort ten opzichte van een ander land kon afdekken uit
zijn sterling-tegoed. Tekorten ten opzichte van de BLEU m oesten echter
w orden afgedekt door middel van goud of dollars. G root-Brittannië w ilde
daarom de im port uit de BLEU beperken om zo te ontkom en aan de afgifte
van goud en dollars. Lieftinck vreesde dat een reactie van de BLEU vooral
N ederland zou treffen dat een zw ak exportpakket bezat. Van den Brink
legde er, gesteund door M ansholt, de nadruk op, dat de Benelux vooralsnog
enkel de afbraak van de elem enten van de schaarste-econom ie beoogde.
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M en beoogde geen terugkeer naar de vooroorlogse econom ische verhou
dingen. Hij stemde in met de opvatting van Lieftinck dat de BLEU geen af
dekking van een tekort in goud of dollars m ocht eisen. Elke andere valuta
m oest acceptabel zijn. Nederland m oest een gem eenschappelijke dollarpolitiek in Beneluxverband eisen, gericht op beperking van de dollarinvoer.
H irschfeld w ees erop dat er te w einig aandacht was voor de positieve as
pecten van de Benelux. Het publiek kreeg steeds meer een negatieve indruk
van de vorderingen binnen de Benelux. Het was daarom w enselijk 'tot
enige spectaculaire m aatregelen te kom en'.342 Hij achtte het niet gem akke
lijk de Belgen te bew egen tot een gelijkgerichte dollarpolitiek. De conclusie
van het debat luidde dat in het onderlinge verkeer een grotere szving (een
onderling gehanteerde kredietmarge) nodig was. Bij overschrijding van die
m arge w as overleg nodig tussen de regeringen over de te nem en m aat
regelen, waarbij afdekking in goud of dollars zoveel mogelijk m oest worden
v erm ed en .343

Voorunie niet meer dan 'geste'?
G edurende de m inistersconferentie van 10-13 m aart 1949 te 's-Gravenhage
werd geconstateerd dat goede vorderingen werden gemaakt op weg naar een
econom ische unie. De voorw aarden zoals opgesomd in het protocol van
Chateau d'A rdenne 'welke noodzakelijk zijn voor de totstandkom ing van
een econom ische unie tussen de drie landen per 1 juli 1950 zullen kunnen
w orden v erv u ld ’.344 H et w erd m ogelijk geacht per 1 juli 1949 een zoge
naam de V oorunie in te voeren. Deze beoogde een geleidelijke vrijm aking
van het goederenverkeer van kwantitatieve restricties op produkten die in
oorsprong afkomstig waren uit een van de Beneluxlanden, voorts een syste
m atische coördinatie van de handels- en m onetaire politiek van de partners
ten opzichte van derde landen en de voorbereiding van een systeem , dat de
afsluiting van gem eenschappelijke handels- en betalingsakkoorden m oge
lijk m aakte.345 De uitvoer uit Nederland naar de BLEU kende alleen nog
contingentering voor landbouw- en visserijprodukten. De vrijm aking van
de invoer in Nederland zou in stadia geschieden, waarbij enerzijds steeds
m eer goederen ongelim iteerd konden worden ingevoerd en anderzijds de
nog bestaande contingenten zouden worden vergroot. Criterium bij de vrij
making w as een zo evenw ichtig m ogelijke handelsbalansontw ikkeling tus
sen de drie landen. De crediteur (de BLEU) had daarbij het recht bij een ge
vaarlijke verstoring van dat evenw icht zijn export te beperken. Ook het
landbouw beleid m oest in overeenstem m ing worden gebracht m et de ver
eisten van de econom ische unie.346 Daartoe m oest het landbouw protocol
uit 1947, dat de invoer van agrarische produkten aan m inim um prijzen
bond en w aarbij de partijen elkaar preferenties toestonden op eikaars m ark
ten, worden aangepast. Ook in het agrarische handelsverkeer diende te w or
den gestreefd naar een vrij verkeer tussen de landen van de douane-unie.
W anneer de Beneluxlanden erin slaagden de onderlinge betalingsbalans in
evenw icht te brengen, zou de Voorunie per 1 juli 1950 overgaan in een eco
nom ische unie.
145

Hoofdstuk II Buitenlandse Zaken: de strijd om meer parlementaire invloed, 1948-1951

De resultaten van de conferentie gaven de publieke opinie de indruk dat
er ondanks de verschuiving van de invoeringsdatum goede vorderingen
w erden gem aakt op weg naar een econom ische unie. Dit effect werd aan
zienlijk versterkt door de aankondiging van een V oorunie per 1 juli 1949,
w aarm ee tegem oet werd gekomen aan de wens van Hirschfeld tot het ne
men van een spectaculaire maatregel ter versterking van de onderlinge sa
m enw erking. De onderhandelingen m et de BLEU over de regeling van het
handels- en betalingsverkeer gedurende de periode 1 juli 1949 tot 1 juli 1950
verliepen echter stroef. Tijdens deze periode zou het handelsverkeer gelei
delijk w orden vrijgem aakt van kw antitatieve restricties. De Belgen w aren
niet bereid tot het doen van concessies terwijl Nederland zich daartoe niet
in staat achtte. Het Voorunie-akkoord kon daarom per 1 juli 1949 niet tot
stand worden gebracht.
Tijdens de REA-vergadering van 8 juni 1949 stelde Lieftinck vast, 'dat we
aldus aan de vooravond van de pré-union, nog in volstrekte onzekerheid
verkeren omtrent de richting, waarin de Belgische politiek zich zal bew egen
en bijgevolg ook om trent de vraag w aar onze eigen Beneluxpolitiek op uit
lo o p t'.347 De Voorunie was zodoende naar zijn m ening niet meer dan een
'geste'. Holtrop ondersteunde de opvatting van Lieftinck met cijfers over
een desastreuze ontw ikkeling in het onderlinge handelsverkeer: per w eek
ontstond een tekort van ƒ 7,5 miljoen. Hij w ees erop dat de Belgische poli
tiek w as gericht op convertibiliteit van de frank met de dollar. N ederlandse
exporteurs kregen een onvoldoende preferentie op de Belgische m arkt.
Door zijn sterke positie kocht België zijn goederen in het land dat deze het
goedkoopst leverde. Bijgevolg nam de concurrentie voor Nederland op de
Belgische markt toe. Van den Brink repliceerde dat de betogen van Lieftinck
en Holtrop in de richting gingen van afzien van de Voorunie: '(...) dit ware
dan ook aan de Belgen mede te delen.'348 Volgens Van den Brink hadden
beide sprekers een punt van doorslaggevende betekenis voor het doorzetten
van de V oorunie niet genoemd. De Belgen hadden in de onderhandelingen
uitdrukkelijk toegezegd dat ze gedurende de werking van de Voorunie zou
den afzien van het vragen van goud en dollars ter afdekking van een on
derling tekort. Dit was een reële concessie waaraan moest w orden vastge
h oud en.
Stikker had de Nederlandse bezwaren tegen de Belgische politiek onder
de aandacht van zijn Belgische collega van Buitenlandse Zaken en Buiten
landse H andel, Van Zeeland, gebracht. In essentie kwamen die bezw aren
neer op de onm ogelijkheid voor Nederland het onderlinge handelstekort
in goud of dollars af te dekken. Nederland kende geen betalingsbalansevenw icht en kon daarom België niet volgen wanneer het doorging met het ver
der loslaten van de beperkingen van de invoer op niet essentiële goederen
uit het dollargebied. Van Zeeland had zich voorstander getoond van de Be
nelux, m aar vooral van econom ische sam enw erking in groter verband.
Stikker kreeg de indruk dat dit laatste de doorslag gaf.349 Van Zeeland erken
de w elisw aar de redelijkheid van het Nederlandse standpunt, m aar stelde
dat afdekking van het handelstekort door m iddel van goud of dollars in
m iddels een traditie was geworden. Hirschfeld meende evenwel dat finan146
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ciering van het tekort door middel van goud of dollars alleen noodzakelijk
was w anneer een tijdige regeling van de M arshall-trekkingsrechten niet tot
stand kwam en het Voorunie-akkoord op 1 oktober 1949 nog geen feit was.
'Daar wij echter niet bij m achte zijn een dergelijke afdekking te doen, zal
Nederland dan gedwongen zijn over te gaan tot een zeer drastische beper
king van zijn invoer uit België. België zal van die consequentie terugschrik
k e n .'350
Van den Brink was van mening dat de onderhandelingen over de goede
ren die vrij m ochten worden geïm porteerd, gebaseerd moesten zijn op de
geldm iddelen die zeker voorhanden waren. Verdergaande vergunning tot
invoer kon slechts worden verleend tegen de ontvangst van kredieten. Zo
zouden verdergaande tekorten in het onderlinge handelsverkeer w orden
vermeden. Lieftinck daarentegen stelde de vraag of het juist was 'nu de préunion op losse schroeven staat, de verschuldiging van Nederland ten op
zichte van België te vergroten door voor additionele invoer crédits adéquats
te a ccep teren '351 Maar Drees en Van den Brink vonden dat de onderhande
lingen nu niet meer konden worden afgebroken.
In de REA-vergadering van 7 september 1949 deelde Van den Brink mee
dat de Belgen het door de REA geform uleerde voorstel hadden aanvaard.
Dit im pliceerde dat geen afdekking van tekorten in goud of dollars plaats
vond, behoudens het geval dat de Nederlandse im port uitging boven de af
gesproken contingenten, dan wel dat Nederland zijn exportverplichtingen
niet nakw am .352 Van den Brink constateerde dat het V oorunieverdrag nu
kon w orden afgesloten 'daar aan alle dezerzijds gestelde voorw aarden is
v o ld aan .'353 Verder uitstel om zo de inbouw in een ruimer m ultilateraal betalingsstelsel mogelijk te maken vond hij, evenals Lieftinck, w elisw aar ge
w enst, m aar het zou alle politieke voordelen, die voor Nederland aan de
B eneluxunie verbonden w aren, doen teloorgaan.354 De REA stem de met
deze redenering in en aanvaardde het V oorunie-akkoord. Op 5 oktober
werd het concept-Voorunie-akkoord in de REA uitgedeeld en tekstueel in
orde bevonden. Na ondertekening zou het volgens Drees onm iddellijk in
w erking treden.355
Op 15 oktober 1949 werd het Voorunie-akkoord getekend, w aardoor dit
akkoord aansloot bij het derde inter-Europees betalingsakkoord voor de pe
riode 1949-1950.356 De vrijm aking van het handelsverkeer die in het V oor
unie-akkoord werd aangekondigd, kon immers alleen w orden doorgevoerd
dank zij de extra M arshallhulp als vrucht van dit akkoord. Ondanks de ver
betering in het onderlinge handelsverkeer in 1949 liet de N ederlandse deviezenpositie een V oorunie zonder externe steun niet toe. M et die extra
steun voor de Benelux m aakten de VS de volgende fase in de totstandko
m ing van de econom ische unie mogelijk. Het toonde aan w elk belang de
VS hechtten aan de ervaring opgedaan 'in de proeftuin Benelux' voor de
vrijm aking van het handelsverkeer in Europa.
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C o m p lic a tie s

Het jaar 1949 liet een kleiner onderling handelstekort zien voor N ederland,
vergeleken met 1948 (zie tabel 1). Die verm indering was mede een gevolg
van het verschil in devaluatiepercentage tussen de gulden en de Belgische
frank ten opzichte van de dollar. België devalueerde zijn m unt 12% en Ne
derland de gulden 30% ten opzichte van de dollar. De Belgische frank werd
hiermee 25% meer waard ten opzichte van de gulden.357
Tabel 1. Onderling handelsverkeer tussen Nederland en de BLEU (maandgemiddelden)

Uit voer van Nederland Invoer in Nederland
naar de BLEU
uit de BLEU
min. fr. min. gld.
min. fr. min. gld.
1948
1949
1950
1951
1952
1953
Bron:

35,2
42,2
60,1
89,9
103,4
104,7

599,2
631,5
813,7
1157,9
1351,3
1385,-

60,9
63,3
119,2
147,3
120,5
127,3

953,7
974,5
1541,8
1981,4
1562,2
1676,7

Invoeroverschot
van Nederland
min. fr. min. gld.
25,7
21,1
59,1
57,4
17,2
22,6

354,0
343,0
728,2
823,5
210,7
291,7

ARA, inv. nr. 2.02.05, Bijl. REA, doosnr. 605, Brief van de Voorzitter van de N eder
landse delegatie in de Raad van Presidenten, nr. 86 Secretaris-Generaal, Verslag, p. 5.

In 1950 en vooral in de eerste helft van 1951 werden de Nederlandse tekor
ten steeds groter. Dit was onder meer een gevolg van de liberalisatie van het
onderlinge handelsverkeer, waarvan 90% was geliberaliseerd tegen een ver
plicht percentage in OEES-verband van 50%.358 Daarnaast was het grotere
onderlinge tekort in 1950 en deels in 1951 een gevolg van de Koreacrisis. De
Belgische export werd er sterk door gestim uleerd, terwijl N ederland juist
kam pte m et grote betalingsbalanstekorten als gevolg van de sterk toege
nom en voorraadvorm ing. Het viel dan ook te betwijfelen of de ontstane
tekorten konden w orden afgedekt met de beschikbare trekkingsrechten en
kredieten. Het uiteengroeien van de BLEU en de N ederlandse economie
verhinderde de coördinatie van de handels- en m onetaire politiek, w aar
door de opzet de Voorunie per 1 juli 1950 om te zetten in een economische
unie niet w erd verwezenlijkt.359
Een gemeenschappelijke handels- en deviezenpolitiek werd ook in 1951
nog niet bereikt. Dit betekende dat de drie landen nog steeds in het stadium
van de Voorunie verkeerden, hetgeen behoudens in de landbouwsector een
goeddeels vrij onderling goederen- en dienstenverkeer betekende.
S tilzw ijgende in ste m m in g van het parlement

In de begrotingen, m aar vooral in de diverse deviezennota's, werd de stand
van zaken betreffende de Beneluxsamenwerking aan het parlem ent gemeld.
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Tot een echte discussie met het parlem ent over de handelspolitieke sam en
w erking binnen de Benelux kwam het niet. Illustratief hiervoor is het
V oorunieverdrag dat vertrouw elijk aan het parlem ent w erd m edege
deeld.360 Het parlem ent liet dit belangrijke akkoord stilzwijgend passeren.
H andelspolitieke akkoorden w erden overigens m eestal ter ver trouwelijke
kennisneming gelegd bij de griffie van het parlement. In dit geval kwam de
vertrouwelijke kennisnem ing de regering extra goed uit. Bij het departe
m ent van Financiën en bij De N ederlandsche Bank bestond beduchtheid
voor openlijke publikatie, om dat dan ondubbelzinnig zou blijken dat het
grote onderlinge handelstekort de N ederlandse deviezenpositie bedreigde.
Volgens een m ondelinge m ededeling van Van den Brink deed directeur S.
Posthum a van De Nederlandsche Bank daarom nog een ultieme poging om
het verdrag uit te stellen. Van den Brink wees dit verzoek af. Bilateraal be
stond er weliswaar een groot tekort, m aar als de beoogde multilateralisatie
van het betalingsverkeer niet werd bereikt, liep Nederland toch vast op een
gebrek aan deviezen.361
W anneer de volksvertegenwoordiging aandacht aan de Benelux besteed
de, werd in het algemeen instemming betuigd met de ontwikkeling. Vragen
hadden meestal een technisch karakter. Deze marginale belangstelling was
vermoedelijk een gevolg van het feit dat al op de conferentie van Chateau
d ’A rdenne van juni 1948 principieel was ingestem d met het streven naar
een Benelux economische unie die per 1 januari 1950 zou moeten ingaan en
de consensus dienaangaande. Het parlem ent kon dan ook elke vooruitgang
op weg naar vrijmaking van het handels- en betalingsverkeer enkel toejui
chen.
De Benelux had in feite een tweeledige functie: enerzijds vorm de ze een
voorbeeld voor, anderzijds een instrum ent tot verdergaande integratie in
Europa. De invloed in internationale organen werd vergroot, doordat de Be
nelux gezamenlijk optrad. Zo werden bij de OEES gemeenschappelijke m e
m oranda ingediend betreffende een program m a op lange term ijn van de
Beneluxlanden. Het eerste m em orandum gaf een schets van de problem en
rond de verwezenlijking van een levensvatbare economie in de Benelux
landen, alsook van de gezamenlijk te volgen economische politiek 362 In
een tw eede m em orandum w erd het eerste m em orandum in die zin uitge
werkt dat het gegevens bevatte over de belangrijkste sectoren, de werkgelegenheidspolitiek, de buitenlandse economische betrekkingen, de betalings
balans en het nationale inkom en.363 Dit program m a w ierp volgens W.J.
Andriessen (KVP) 'im m ers een bijzonder fel licht op de verplichtingen,
welke wij als partner van de Benelux op ons genomen hebben, terwijl er
tevens zonneklaar uit blijkt, hoe ook onze economische politiek er door
w ordt beïnvloed.'364 De drie regeringen hadden een adm inistratieve rege
ling opgesteld om de drie economieën op elkaar af te stemmen en daarna zo
spoedig mogelijk samen te voegen. Het jaar 1949 zou moeten dienen om de
verschillen in de economische om standigheden en in de economische
politiek tussen de drie landen te verm inderen.365 Van der Goes onder
streepte bij gelegenheid van de algemene beraadslagingen voor het begro
tingsjaar 1949 nog eens de noodzaak om per 1 januari 1950 die economische
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unie te bereiken. 'Een ding moeten wij allen goed begrijpen: het scheppen
van de Econom ische Unie per 1 Januari 1950 zal enorm e m oeilijkheden
verw ekken, m aar naar onze overtuiging zal het achterw ege laten, zal het
uitstellen daarvan nog grotere m oeilijkheden tew eegbrengen. Wij m oeten
ons bew ust zijn, dat de Benelux nu al een enorm e goodw ill in A m erika
heeft, dat de Benelux op zich zelf een politiek feit is, een feit, waarm ede ook
de politici m oeten rekening houden. Welnu: slagen wij niet, dan zal A m e
rika ons gewoon niet m eer vertrouw en, dan zal het verkillen, dan zal het
de wil tot sam enwerking van W est-Europa daarnaar afmeten. Het zal zich
van ons desinteresseren, met alle ram pzalige gevolgen van dien. Daarom
m oet de Econom ische Unie er komen met 1 Januari 1950.'366
Drees m aakte in zijn reactie duidelijk dat de m ogelijkheden om tot een
econom ische unie te kom en afhingen 'van de m onetaire vraagstukken, die
rijzen doordat Nederland veel meer uit België invoert dan naar België uit
voert, w aardoor de onbeperkte convertibiliteit van de twee valuta's, die
voorw aarde is voor een w erkelijk volledige econom ische unie, een vraag
stuk vormt, dat nog ernstig zal moeten worden bestudeerd om tot een goede
oplossing te w orden gebracht'.367
H et kabinet liet blijken dat de verwezenlijking van de Benelux in sterke
mate afhankelijk w as van factoren waarop de partners geen beslissende in
vloed hadden. De Benelux m oest gerealiseerd worden 'onder zeer instabiele
internationale politieke en econom ische verhoudingen, die van dag tot dag
nieuw e aspecten b ie d e n '368 Als voorbeeld werd aangehaald de Brits-Am erikaanse m onetaire situatie die direct invloed had op de econom ieën van de
Beneluxlanden. De toenem ende verscherping van de dollar-pond-controverse m et als gevolg continentale blokvorm ing, zou een ongunstige in 
vloed kunnen uitoefenen op de inw erkingtreding van de unie. V oor w at
betreft de Voorunie werd gewezen op het feit dat de regeling van de verde
ling van de M arshallhulp die het onderlinge handelstekort m oest financie
ren een aanzienlijke vertraging had opgelopen.369
Eind 1949 m oest Th.D.J.M . Koersen (KVP) constateren dat de ervaring
met de Benelux had aangetoond dat een vrijere handelspolitiek niet altijd
even gem akkelijk te realiseren viel.370 De Voorunie w aardeerde hij positief.
D eze unie getuigde 'w eliswaar van een voorzichtig beleid, m aar ik zou er
toch w el bij de M inister op willen aandringen om in het Com ité van M inis
ters der drie landen een zo volledig m ogelijke Unie met de m eeste kracht te
bevorderen, om dat het w elslagen van deze sam enwerking een belangrijke
toetssteen zal zijn voor de verdere uitbouw van een gecoördineerde econo
m ische politiek in geheel W est-Europa.'371
Intra-Europese betalingen en compensaties

De M arshallhulp als instrument voor liberalisatie van het betalingsverkeer
Het eerste com pensatieakkoord uit 1947 van vorderingen en schulden tus
sen een aantal Europese landen manifesteerde de politieke wil en noodzaak
tot sam enw erking. De m ateriële betekenis van de overeenkom st uit 1947
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bleef beperkt omdat de com pensatiem ogelijkheden door het gering aantal
deelnem ende landen niet groot waren.372
D e verbetering in een nieuwe akkoord van 16 oktober 1948 was gelegen
in de inschakeling van de M arshallhulp, w aardoor de com pensatiem oge
lijkheden w erden vergroot.373 Een land dat een overschot had in het beta
lingsverkeer m et andere landen kreeg hiervoor dollars als het bereid was
trekkingsrechten op eigen valuta te verlenen aan een land met een tekort.
Het akkoord had m et nam e als verdienste dat het een form idabele inkrim 
ping van het intra-Europese handels- en betalingsverkeer had voorkomen.
De veranderingen in het akkoord van 1949 betroffen vooral de toepassing
van de trekkingsrechten. Volgens het akkoord uit 1948 was het verlenen
van trekkingsrechten gebaseerd op een raming van het tekort tussen twee
landen. De aanwending van de trekkingsrechten vond uitsluitend bilateraal
plaats w aardoor het systeem onvoldoende kon inspelen op de snelle w ijzi
gingen in de verhoudingen tussen landen. De kern van het nieuw e verdrag
van 1949 was dat de trekkingsrechten beperkt overdraagbaar werden.374 Een
schuldland kon in principe 25% van de aan het land toegekende trekkings
rechten gebruiken ter dekking van een tekort bij elk ander deelnem end
land. De aanw ending van deze trekkingsrechten was derhalve multilateraal
w aarm ee in beginsel de mogelijkheid van vrije concurrentie werd hersteld.
De overige 75% van de toegekende trekkingsrechten bleven bilateraal ge
bonden. Naast het gedeeltelijk m ultilateraliseren van de trekkingsrechten
w as in het nieuw e verdrag nog een bijzondere regeling voor door de BLEU
te verlenen trekkingsrechten opgenom en. De BLEU verleende op grond
van deze regeling extra kredieten aan zijn debiteuren. Nederland kreeg op
grond van dit systeem $ 38 miljoen krediet.375
Het belang van het verdrag inzake intra-Europese betalingen en com pen
saties uit 1949 lag m et nam e hierin dat voor de eerste keer na de Tweede
W ereldoorlog in beginsel het bilaterale betalingsverkeer werd doorbroken
door de introductie van de m ultilaterale trekkingsrechten. O verigens bleef
ook dit verdrag door de beperkte overdraagbaarheid van trekkingsrechten
vooral bilateraal van karakter, met alle nadelen van dien. De OEES-landen
slaagden er niet in de trekkingsrechten in overeenstem ming te brengen met
de w isseling in de tekortverhoudingen. Een deel van de trekkingsrechten
bleef daardoor onbenut. Anderzijds raakten trekkingsrechten te snel uitge
put. De onevenwichtige gang van zaken werd mede veroorzaakt door de be
ginnende liberalisatie van het handelsverkeer en de opgetreden devaluatiegolf in Europa. De oplossing zou gezocht m oeten w orden in een verder
gaande m ultilateralisatie van de trekkingsrechten.

Tegenvallend resultaat
De m inisters Stikker, Lieftinck en Van den Brink toonden zich in de MvT
ter goedkeuring van het akkoord van 16 oktober 1948 ontevreden over het
resultaat, omdat het vraagstuk van de integrale compensatie alleen maar in
studie w erd genom en.376 Tijdens de onderhandelingen had N ederland,
evenals bij de totstandkoming van het akkoord in 1947, sterk aangedrongen
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op een systeem van integrale en autom atische m ultilaterale com pensaties,
dat wil zeggen dat schulden en vorderingen binnen de kredietm arge w er
den gecompenseerd, welk elk land verstrekte aan het geheel van de overige
deelnem ende landen. De bew indslieden waren van mening dat het verdrag
van oktober 1948 alleen een verlichting betekende in de bestaande bilaterale
betalingsm oeilijkheden. Zelfs het m eest ingenieuze betalingssysteem kon
de fundam entele problem en niet oplossen welke het gevolg w aren van de
onevenw ichtigheden in het intra-Europese betalingsverkeer. Voor N eder
land had het verdrag nog als bijzonder voordeel dat het hierdoor trekkings
rechten verw ierf op België. Zonder deze trekkingsrechten kon N ederland
onm ogelijk het lopende handelsakkoord m et België nakom en. Het was
voorts belangrijk dat alle bij het EHP betrokken landen deelnam en aan de
Europese monetaire samenwerking. Hierin lag het tastbare bew ijs dat het de
landen ernst w as m et de Europese samenwerking. Het eindoordeel van de
drie m inisters was toch positief omdat het verdrag als een belangrijke fase
m ocht w orden beschouwd op weg naar toenemende Europese sam enwerking.
Het parlem ent liet ook dit verdrag vrijw el stilzw ijgend passeren. In de
Tweede Kamer nam alleen Hoogcarspel aan het debat deel, terwijl de Eerste
Kamer het wetsontw erp zonder discussie aanvaardde. Hoogcarspel hekelde
de invloed die de V erenigde Staten via de verlening van de M arshallhulp
op de verdragspartners verwierven. Europa liep aan de leiband van de VS,
m ede om dat de VS inzage verkreeg in alle inter-Europese handels- en kredietverhoudingen. De verschillende landen hadden zich im mers verplicht
de Bank voor Internationale Betalingen te Basel op de hoogte te stellen van
hun onderlinge vorderingen en schulden, terwijl deze bank geen geheim 
houdingsplicht kend e.377 Lieftinck erkende dat er door het sluiten van dit
verdrag een binding ontstond aan de VS. Deze binding bleek vooral ten aan
zien van de rechtstreeks beschikbaar gestelde dollars voor de aankoop van
bepaalde goederen in de VS. Bij het verlenen van trekkingsrechten was er
een geringere binding omdat deze tot doel hadden het inter-Europese han
delsverkeer te bevorderen.378
Uit het VV bleek overigens dat de Staten-Generaal meer betrokken w ens
ten te w orden 'bij de voorbereiding van nieuw e w ettelijke m aatregelen,
welke in internationaal verband worden getroffen en w elke van steeds gro
tere betekenis worden voor de nationale sam enleving'.379 Lieftinck, Stikker
en Van den Brink wezen in hun reactie op het feit dat bij de voorbereiding
van een dergelijk verdrag het vaak onm ogelijk was de Staten-Generaal erin
te betrekken. De voorbereidende besprekingen kenden steeds wisselende as
pecten, terw ijl de zestien sam enw erkende landen vaak in korte tijd tot
overeenstem m ing m oesten kom en.380 De Kamer nam met deze redenering
genoegen. Het recht om overeenkom sten te sluiten met andere landen
kwam volgens art. 60 van de vigerende Grondw et toe aan de uitvoerende
macht. Overeenkom sten konden vervolgens pas worden bekrachtigd nadat
ze door het parlem ent waren goedgekeurd.
Uit een evaluatie van de resultaten van dit verdrag bij gelegenheid van
de indiening van het nieuwe verdrag in 1949 bleek hoe zeer de ministers ge152
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lijk zouden krijgen in hun kritische opstelling.381 Gedurende de periode ok
tober 1948 tot en met juni 1949 werden er voor slechts $ 104 m iljoen com 
pensaties uitgevoerd tussen de deelnemende landen, terwijl in totaal $ 667
m iljoen in de vorm van trekkingsrechten beschikbaar w erden gesteld. Het
geringe bedrag aan compensaties toonde overduidelijk aan dat het intra-Eu
ropese betalingsverkeer onevenwichtig bleef. Ook de trekkingsrechten func
tioneerden niet naar verw achting. Deze w erden gebaseerd op de te ver
wachten onevenwichtigheden in het bilaterale betalingsverkeer. In de prak
tijk w eek het w erkelijke betalingsverkeer vaak af van de prognose. H ier
door w erden enerzijds te weinig trekkingsrechten toegekend w aardoor toch
nog goudafgifte door een land noodzakelijk was. Anderzijds w erden teveel
trekkingsrechten verstrekt wat leidde tot een inefficiënt gebruik. Het stelsel
w erkte bovendien bevestigend op het bestaande handelspatroon om dat de
prikkel ontbrak naar nieuwe wegen te zoeken voor export en import. N ade
lig was ook dat het betalingsverkeer vooral steunde op de trekkingsrechten.
Deze konden immers maar tijdelijk worden ingezet omdat de M arshallhulp
waarop de trekkingsrechten waren gebaseerd, ook tijdelijk van aard was.
Het gevaar bestond dat het handels- en betalingsverkeer in Europa na beëin
diging van de M arshallhulp weer zou terugvallen op het lage niveau van
direct na de Tweede Wereldoorlog.
Ook het verdrag van 7 septem ber 1949, w aarin voor 25% m ultilaterale
trekkingsrechten w aren verwerkt, had als nadeel dat het vooral bilateraal
van karakter bleef met alle nadelen van dien. De oplossing zou vooral ge
zocht m oeten worden in de verdere uitbreiding van de m ultilaterale trek
kingsrechten, w aarvan het gebruik vanaf januari 1950 een sterke groei te
zien gaf. Het nieuw e verdrag inzake intra-Europese betalingen en com pen
saties werd door de Tweede Kamer op 25 mei 1950 en door de Eerste Kamer
op 14 juni 1950 zonder discussie aanvaard.

De Europese Betalingsunie
In decem ber 1949 lanceerde R.M. Bissel, plaatsvervangend hoofd van de
Economie Cooperation Administration (ECA), een plan dat zou leiden tot
een verdere doorbreking van het bilaterale betalingsverkeer, De kern van
het plan vorm de een com pensatiem ogelijkheid van saldi die tussen de
d eelnem ende landen onderling bestond. Het voorstel bev atte ook k re
dietfaciliteiten voor die landen die uiteindelijk een creditsaldo hadden.
Alvorens de nieuwe regeling, Europese Betalingsunie genaam d, in w er
king kon treden, m oest nog een aantal problem en w orden opgelost die
vooral sam enhingen m et de onderlinge verhoudingen tussen de landen
vóór 1 juli 1950, w aaronder de uitstaande schulden. Ten einde het nieuw e
stelsel niet hierm ee te belasten werd afgesproken dat de partijen tijdens de
onderhandelingen afspraken konden maken om trent de am ortisatie van de
geconsolideerde schuld.
Behalve voor de am ortisatie van de schulden moest een oplossing w or
den gevonden voor de structurele debiteur- en crediteurposities van een
aantal landen. W anneer de landen in een perm anente verhouding van
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schuldeiser en schuldenaar tegenover elkaar zouden staan, werd de werking
van de EBU onm iddellijk bedreigd. Om dit te voorkom en w erden door de
ECA zogenaam d e initial positions vastgesteld. Een land dat structureel
overschotten had, kreeg een eenm alige initial debit position .382 D it hield
een schuldpositie in van het betrokken land aan de EBU w elke eerst m oest
w orden gedelgd door het kweken van een surplus alvorens de norm ale
regels van de EBU van toepassing waren. Landen m et structurele tekorten
kregen een initial credit position toegew ezen alvorens de norm ale regels
van de EBU op hen w erden toegepast.383 Het EBU-verdrag werd op 18 au
gustus 1950 door de Raad van de OEES goedgekeurd. De ondertekening
vond plaats op 19 septem ber 1950. Het verdrag werd bij deze gelegenheid
m et terugw erkende kracht vanaf 1 juli 1950 van toepassing verklaard.384

De Nederlandse reactie
De N ederlandse regering betuigde bij monde van de m inisters Lieftinck,
Stikker en Van den Brink haar volle instemm ing met het bereikte akkoord
dat in grote lijnen in overeenstem m ing was m et het door de Beneluxlan
den ingediende plan tijdens de M arshallconferentie in 1948. De quintessens
van de nieuw e regeling was immers 'dat het grote belang voor de deelne
mers niet meer lag in de ontwikkeling hunner bilaterale deelbalansen m aar
dat zij en règle w aren w anneer hun totale intra-Europese positie bepaalde,
door het verdrag aangegeven grenzen niet te buiten ging'.385 Door dit ver
drag werd het bilaterale betalingsstelsel in de kern aangetast. Het EBU-ver
drag betekende ook een stimulans voor de verdere vrijm aking van het han
delsverkeer, dat vooral afhankelijk was geworden van de bevrijding uit het
bilaterale betalingsverkeer. Het stelsel was in veel grotere mate gebaseerd op
de Europese sam enwerking en minder afhankelijk van Am erikaanse steun,
hetgeen m et het oog op de aflopende Amerikaanse steun gunstig was.
De totstandkom ing van de EBU was voor N ederland ondanks de in
stem m ing m et de grondprincipes bepaald niet probleemloos. De problemen
voor Nederland concentreerden zich vooral op de termijn voor consolida
tie van de bestaande saldi en de te verkrijgen initial aid uit een speciaal re
servefonds van de EBU. Bij de consolidatie van bijvoorbeeld de vordering
op W est-Duitsland ging het om een bedrag van ƒ 320 miljoen. Dit bedrag
had N ederland nodig om de schuld met de BLEU te kunnen vereffenen.
M et de BLEU werd een regeling afgesproken w aarbij de geconsolideerde
schuld per 1 juli 1950 ter w aarde van ƒ 263 m iljoen per 1 juli 1952 m oest
zijn teruggebracht tot ƒ 40 miljoen. De restantschuld moest Nederland na 1
juli 1952 in achttien m aandelijkse term ijnen terugbetalen. De VS w ilden
een veel langere periode dan twee jaar voor de consolidatie van de Neder
landse vordering op W est-Duitsland. Ze vreesden dat als alle landen hun
vorderingen op W est-D uitsland op korte term ijn zouden innen, dit zou
leiden tot een snelle algehele uitputting van het speciale reservefonds in de
EBU, beschikbaar gesteld door de ECA. Nederland stelde zich op het stand
punt dat de vordering op West-Duitsland een bilaterale kwestie was, die ook
bilateraal diende te worden opgelost. Vooral Lieftinck verzette zich bij voor154
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baat heftig tegen alle eventuele pogingen Nederland via de Raad van de
OEES een langere aflossingsperiode dan twee jaar op te dringen. In de REAvergadering van 27 juni 1950 ventileerde hij zijn ongenoegen: 'Het is ui
terst bedenkelijk als we een langere consolidatieterm ijn dan twee jaar voor
onze vordering op Duitsland in de schoenen geschoven krijgen. W e hebben
de m arken nodig om in het kader van de EBU de schuld aan België af te los
sen .’386 ’lk wens hierbij aan te tekenen dat ik onder geen beding, derhalve
ook niet onder Amerikaanse druk bereid ben met een langere aflossing ge
noegen te nemen', voegde Lieftinck er in een nota voor de REA aan toe.387
Van den Brink nam een genuanceerder standpunt in om dat hij ook de
initial aid in de beschouw ing w enste te betrekken. Hij vond een langere
consolidatieterm ijn dan twee jaar acceptabel als er m aar voldoende initial
aid tegenover stond.388 Stikker kreeg een volm acht van de Raad 'met be
trekking tot de kwestie van de consolidatie der bestaande saldi een zo gun
stig m ogelijke regeling te bereiken met inachtnem ing van het belang, dat
voor Nederland verbonden is aan het verkrijgen van initial a id '389
Om te kunnen bepalen hoeveel initial aid elk land nodig had m oest dit
in een m em orandum aan de ECA aangeven hoe groot zijn deficit zou zijn
gedurende het fiscale jaar 1950-1951. Op grond van een consolidatieterm ijn
van twee jaar waarbij de verhouding met W est-Duitsland als een bilaterale
werd beschouw d, werd het Nederlandse tekort in de EBU voor dat jaar ge
raamd op $ 123 miljoen.390 Op grond van dit geraamde tekort vroeg Neder
land, w etende dat extra hulp voor het hele tekort niet m ogelijk was, initial
aid aan tot een bedrag van $ 90 miljoen.
Tijdens de REA -vergadering van 1 juli 1950 vroeg Stikker nadere vo l
m achten om dat het besluit van de REA van 27 juni de consolidatie van
schulden te laten afhangen van het verkrijgen van een fors bedrag aan
initial aid, onder zw are druk stond. Volgens m ededelingen van Stikker
bleek de ECA aanvankelijk slechts bereid Nederland initial aid te geven tot
een bedrag van $ 35 miljoen, waarvan het $ 25 m iljoen aan W est-Duitsland
diende door te geven in de vorm van trekkingsrechten. Dit bedrag m oest in
m indering worden gebracht op de Nederlandse vordering op dit land. Dit
had Stikker aanleiding gegeven de ECA mee te delen dat dit voor N eder
land catastrofale gevolgen zou hebben. Niet alleen kon Nederland het be
leid gericht op liberalisatie van het handelsverkeer niet meer voortzetten,
het zou Nederland zelfs noodzaken tot het hernieuwd invoeren van kwan
titatieve restricties en van distributie. Verder werd het ontstaan van de Be
nelux als econom ische unie hierm ee onmogelijk. Bovendien voorzag Stik
ker, die niet alleen minister van Buitenlandse Zaken was maar ook voorzit
ter van de Raad van de OEES, dat zijn dubbelpositie problemen ging opleve
ren.391 Tijdens de volgende gesprekken w erden de voorstellen van de ECA
enigszins verzacht. De ECA zou trachten de A m erikaanse eis te laten
vervallen om van de N ederlandse steun $ 25 m iljoen aan trekkingsrechten
aan W est-Duitsland beschikbaar te stellen. Stikker w eigerde vervolgens de
vraag te beantw oorden of deze voorwaardelijke toezegging voldoende basis
vorm de voor de verdere afwikkeling van de Duitse schuld. Hij benadrukte
w ederom het bilaterale karakter van de schuldverhouding. Het werd Stik155
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ker duidelijk dat de initial aid in de buurt van de $ 40 m iljoen zou komen te
liggen; uiteindelijk werd het bedrag op $ 30 miljoen gesteld.
Alhoew el Lieftinck erkende dat bij de aanvraag van $ 90 m iljoen initial
aid duidelijk was gemajoreerd, was volgens hem dit bedrag nodig om bu i
ten de gevarenzone te blijven, gegeven het 'Europese' deficit van N eder
land gedurende het vorige jaar van $ 140 miljoen. Het aanzienlijk lagere be
drag aan initial aid dan waarop het beleid tot dan toe was afgestemd moest
consequenties hebben voor het handelspolitieke beleid in de toekom st.
Concreet betekende dit dat verdergaande medewerking van Nederland aan
de liberalisatie hierdoor moeilijker werd, zo niet onmogelijk.

Het parlement buiten spel
Lieftinck, Stikker en Van den Brink voorzagen dat de w erking van EBUregels de deelnem ende landen nog voor grote m oeilijkheden zou stellen.
Zo bevonden de sam enw erkende landen zich in onderling sterk verschil
lende fasen van reconstructie. W eliswaar werd hiermee rekening gehouden
via de initial positions, maar het was goed denkbaar dat uit de intrinsieke
ongelijkw aardigheid der m unten problem en zouden voortvloeien als deze
toch door het EBU-verdrag als gelijkw aardig werden behandeld. De EBU
kon alleen functioneren als de betrokken landen 'het spel m eespeelden' en
er zo voor zorgden dat hun EBU-positie binnen de grenzen van de totale
kredietm arge bleef. Het gangbare middel van im portbeperking om daarmee
betalingsbalansevenw icht te bereiken viel door de verdergaande liberalise
ring van het handelsverkeer weg. Hierdoor zou het accent veel m eer w or
den verlegd naar de interne m onetaire politiek van de afzonderlijke lan
den. De vraag was of dit beleid in zijn consequenties aanvaardbaar was. Er
w aren landen die maatregelen in de reële sfeer nodig zouden blijven h eb
ben. Voor de goede werking van de EBU-regels hadden de landen een m ini
male deviezenreserve nodig. Deze ontbrak echter bij een aantal landen. Dit
had tot gevolg dat in het handelspolitieke beleid uitzonderingsregels m oes
ten w orden ingebouw d die het effect van de m onetaire m ultilateralisatie
verkleind en .
H et EBU -verdrag bestreek slechts een deel van het totale b etalin gs
verkeer. Evenw icht ten opzichte van zijn OEES-partners bood een land op
zich zelf nog geen garantie dat het zijn betalingsbalans had gesaneerd, ter
w ijl afwezigheid van dat evenwicht niet zonder meer een slechte betalingsbalansstructuur betekende.
De uitgangspunten van het verdrag, nam elijk een fundam entele door
breking van het bilaterale betalingsverkeer, werden in het parlem ent in het
algem een onderschreven. Nederhorst uitte kritiek op de nauwe w erkings
sfeer die men aan de EBU had gegeven, waardoor de overheid al snel rem 
mend m oest gaan optreden. Investeren betekende voor Nederland immers
in eerste instantie invoer van investeringsgoederen. Het effect van een gro
tere uitvoer van produkten op de betalingsbalans viel eerst na verloop van
tijd vast te stellen. Het gevolg daarvan kon zijn dat er betalingsm oeilijk
heden optraden voor landen in het Europese betalingsverkeer, omdat deze
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unie over te smalle kredietmarges beschikte. De overheid werd zo gedw on
gen tot het voeren van een deflationistische politiek, waarm ee de investe
ringen en het verbruik weer werden afgeremd. Nederhorst zag als oplossing
voor dit probleem dat de EBU extra kredieten moest kunnen verschaffen.
Een andere en in zijn ogen betere oplossing bestond uit de oprichting van
een Europese investeringsbank die zich speciaal zou richten op langdurige
kredietverlening.
Volgens Lieftinck kon het functioneren van de EBU het beste een jaar na
de inw erkingtreding w orden onderzocht, om zo vast te stellen of de quota
voor herziening in aanm erking kwamen. Dit zou echter op verzet stuiten
van de 'sterke' landen in de EBU. Deze landen zouden aandringen op een
restrictieve politiek in de 'zw akke’ EBU-landen, in plaats van uitbreiding
van de kredietverlening. Het viel volgens Lieftinck zeker te overw egen het
EBU-stelsel aan te vullen m et een systeem voor lange kredietverlening. De
deelnem ende landen in de EBU bevonden zich im mers in een verschillend
stadium van reconstructie. De onevenw ichtigheden die hiervan het gevolg
w aren, konden via de kredietverlening voor lange termijn worden verhol
pen, zonder dat het EBU-systeem zelf werd aangetast.
Een algemeen gevoel van onbehagen heerste er in de Kamer over de late
indiening van het w etsontw erp. De EBU-regelingen w aren op 1 juni 1950
ingegaan, maar het betreffende wetsontwerp ter bekrachtiging van het ver
drag bereikte het parlement pas op 5 februari 1951.392 De behandeling in de
Tw eede Kamer vond, mede als gevolg van de kabinetscrisis, pas op 19 juli
1951 plaats. Volgens Lieftinck was de vertraging te wijten aan de technische
voorbereiding van het w etsontwerp en het geringe aantal specialisten dat
voor de totstandkom ing van het w etsontw erp beschikbaar was. Volgens
H oogcarspel werd het goedkeuringsrecht van de Staten-G eneraal op deze
wijze praktisch opgeheven. ‘Ik weet wel dat de Regering zich staatsrechtelijk
uit deze m oeilijkheid heeft gered door een overeenkom st te sluiten, bij
w elke overeenkom st het verdrag tijdelijk in w erking treedt, m aar dat is
toch eigenlijk niet de bedoeling geweest van de bepaling in de Grondw et,
dat overeenkom sten gesloten kunnen worden zonder goedkeuring van de
Staten-G eneraal en dat achteraf de inhoud van de overeenkom st aan de
Staten-G eneraal w ordt m edegedeeld.’393 Door deze handelw ijze dw ong de
Regering 'de Staten-Generaal als het ware tot goedkeuring door het verdrag
eerst ter goedkeuring voor te leggen, nadat h et reeds een jaar heeft ge
w erk t'.394
Ook Schouten uitte kritiek op het late indieningstijdstip. Hij kapittelde
bij die gelegenheid zowel Nederhorst als de indieners van het wetsontwerp.
Dezen meenden nog een voordeel te zien in de late indiening, omdat zo de
praktische werking van het verdrag in de beschouwing kon worden m eege
nom en. Volgens Schouten betekende deze opstelling dat men kon zeggen:
'(...) laten wij voortaan de Regering maar gelegenheid geven bij algem ene
m aatregel van bestuur of bij algemene m achtiging w etgevende m aatregelen
tot stand te brengen, en deze na verloop van één of twee jaar eens gaan be
handelen, dan ontstaat het grote voordeel, dat wij inmiddels met betrekking
tot de toepassing daarvan heel veel ervaring hebben opgedaan.'395
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H et w etsontw erp werd op 19 juli 1951 verder afgehandeld en zonder
hoofdelijke stem m ing aanvaard.
M oeizam e vrijm aking van het handelsverkeer

Een doorbraak van de kwantitatieve invoerbeperkingen
De pogingen het bilaterale betalingsverkeer te doorbreken waren geen doel
in zichzelf, maar gericht op bevordering van het handelsverkeer. A ange
zien het handelsverkeer zelf nog sterk w as gebonden, moest ook door op
heffing van de handelsbelem m eringen getracht worden tot herstel van nor
maal handelsverkeer te komen. In de Raad van de OEES werd afgesproken
dat de deelnem ende landen uiterlijk 15 december 1949 de kwantitatieve in
voerbeperkingen voor 50% van de invoer zouden vrijm aken in de afzon
d erlijke categorieën grondstoffen, eindprodukten en agrarische prod uk
ten.396 D iscrim inatie tussen landen bleef evenwel m ogelijk om dat in bilate
rale onderhandelingen een land een bevoorrechte positie kon w orden toe
gekend ten aanzien van bepaalde goederen.
Nederland voldeed aan de resolutie van de OEES. Uit het m em orandum
van het secretariaat-generaal van de OEES d.d. 26 novem ber 1949 bleek dat
Nederland maatregelen had getroffen om 55,4% van de totale invoer uit de
overige OEES-landen van kwantitatieve restricties vrij te maken.

Finebel: een zeepbel
Aangezien verdergaande liberalisatie binnen de OEES stagneerde, werd ge
tracht in regionaal verband de liberalisatie te stimuleren. Van 29 novem ber
tot 9 decem ber 1949 en van 19 tot 21 januari 1950 werden op uitnodiging
van de Franse regering besprekingen gevoerd tussen Frankrijk, Italië en de
Beneluxlanden (Finebel) om tot een hechtere m onetaire econom ische sa
m enw erking tussen de vijf landen te kom en.397 Nederland w enste dat u i
terlijk 1 juli 1951 de kw antitatieve restricties w erden opgeheven, terw ijl
voor 1 januari 1951 het onderlinge handelsverkeer voor 75% van kw antita
tieve restricties m oest zijn bevrijd. Volgens Nederland dienden ook de in
voerrechten en soortgelijke invoerbelastende m aatregelen te w orden ver
laagd zodanig dat de onderlinge concurrentie gelijk w erd.398 In de Finebel
werd geen overeenstem m ing bereikt om dat onderm eer over de verlaging
van de invoerrechten geen akkoord kon worden gesloten, wat een voor
w aarde was voor overeenstemming. Frankrijk besloot vervolgens een in Finebel-verband uitgew erkt voorstel voor verdere vrijm aking van het han
delsverkeer van kwantitatieve restricties nu als Frans voorstel bij de OEES
in te dienen. De verdergaande liberalisatie van het handelsverkeer binnen
de OEES stagneerde echter ook als gevolg van de onwilligheid van het Ver
enigd Koninkrijk en de Scandinavische landen om in een m ultilateraal betalingsstelsel goud en dollars af te geven.
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N ederland haakt a f
Nu in OEES-verband de liberalisatie stokte, koos Nederland weer voor re
gionale initiatieven. Tussen Frankrijks m inister van Financiën M. Petsche
en Stikker w erd overeengekom en dat een nieuw e Finebel-conferentie de
u itbreiding van Finebel m et W est-Duitsland zou agenderen en verder de
tariefkw estie en de opstelling van een m ultilateraal betalingsstelsel. De
deelnam e van W est-Duitsland was voor N ederland van em inent belang
om dat de overschotten in het betalingsverkeer met dit land binnen een
m ultilateraal betalingsstelsel gebruikt konden worden ter afdekking van te
korten ten opzichte van met nam e de BLEU. M aar al snel bleek dat deel
name aan W est-Duitsland strijdig was met belangen van andere landen, ter
w ijl over een verdere verlaging van douanetarieven geen akkoord m oge
lijk bleek. Vervolgens deelde de directeur-generaal voor de Buitenlandse
Econom isch Betrekkingen, D.P. Spierenburg, de partners in Finebel mee dat
de N ederlandse regering waarschijnlijk zou besluiten de besprekingen over
de m ultilateralisatie van het handels- en betalingsverkeer in de OEES af te
w achten alvorens eventueel weer met Finebel verder te gaan.399 De concept
brief ter zake kreeg de instemming van de REA.400

Frankrijk en Italië betalen niet voor de Benelux
De instelling van de EBU moest volgens de VS leiden tot een principieel
andere visie op de handelsbelemmeringen: discrim inatie op het hele terrein
van de handelspolitiek diende te verdwijnen. De opvatting van de Am eri
kanen w as dat per 1 januari 1951 de 60% liberalisatielijst non-discrim inatoir
behoorde te zijn sam engesteld. Bij een niet-discrim inatoir sam engestelde
liberalisatielijst werd slechts één liberalisatielijst gehanteerd. Op een derge
lijke lijst kwamen goederen voor overeenkomend met 60% van de im port
uit de overige O EES-landen in 1948, die vanaf 1 januari 1951 zonder ver
gunning onbeperkt in een land konden worden ingevoerd. Voor Nederland
waren er speciale problem en verbonden aan het non-discrim inatoire karak
ter van de 60% liberalisatie, voortvloeiend uit de sam enw erking in Beneluxverband. In het kader van de Benelux was op basis van het Voorunie-ak
koord een verdergaande liberalisering van het onderlinge handelsverkeer
tot stand gebracht dan gold ten opzichte van de overige O EES-partners.401
Bij een non-discrim inatoir vastgestelde liberalisatielijst kon Nederland de
extra liberalisatie ten opzichte van de BLEU niet meer meetellen om het ge
m iddelde liberalisatiepercentage op 60 te brengen. Dit betekende een extra
liberalisatielast voor Nederland. Op voorstel van de m inister-president b e
sloot de REA dan ook dat Nederland de non-discriminatoire liberalisatie tot
60% slechts kon aanvaarden met inbegrip van de hogere liberalisatie ten op
zichte van de BLEU.402 In feite vroeg Nederland daarm ee aanvaarding van
de status quo.
D it standpunt bleek tijdens de vergadering van de raad van m inisters
van 6 en 7 juli 1950 niet haalbaar. Italië en Frankrijk stelden 'dat zij niet van
plan w aren te betalen om de totstandkom ing van de Benelux m ogelijk te
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m ak en '.403 Bovendien bestonden er volgens eenieder voldoende m ogelijk
heden om op de genomen liberalisatiem aatregelen terug te komen door een
beroep op de uitzonderingsclausules van de ontw erp-resolutie. Na overleg
m et m inister Lieftinck werd besloten dat Nederland zijn standpunt zou
opgeven. Anders zouden we daarmee 'naar de unaniem e m ening van de
delegatie op een zwakke zaak onze positie onmogelijk hebben g em aak t'404

Relatie tot West-Duitsland
Tijdens de m inistersvergadering van de OEES van 6 en 7 oktober 1950 zou
over de verhoging van de liberalisatie tot 75% worden gesproken. In de
REA-vergadering op 3 oktober 1950 ter voorbereiding van deze vergadering
w erden de voordelen van verdergaande liberalisatie voor de N ederlandse
export onderkend. Maar op voorstel van Lieftinck besloot de REA niet on
voorw aardelijk m et het voorstel tot verhoging van het liberalisatiepercentage in te stemmen. Verhoging van het liberalisatiepercentage was voor Ne
derland alleen aanvaardbaar als het buitenland niet door middel van tarie
ven en staatshandel de w erkelijke liberalisatie en daarm ee de Nederlandse
exportm ogelijkheden bleef hinderen.405
In de REA-vergadering van 3 oktober stelde Spierenburg het te verw ach
ten effect op de N ederlandse export van de in te dienen 60% non-discrim i
natoire sam engestelde liberalisatielijst door W est-D uitsland ter discussie.
Ook in het handelsverkeer met W est-Duitsland dreigden problem en. Sedert
februari 1950 gold een nieuw handelsakkoord met W est-Duitsland m et als
inhoud een vrijw el volledige tweezijdige liberalisatie. De bilaterale reke
ning met W est-Duitsland gaf per 30 juni 1950 een voordelig saldo aan van
ongeveer ƒ 318 miljoen, w elk saldo zou worden geam ortiseerd in het kader
van het ontstaan van de EBU. W est-Duitsland trof echter voorbereidingen
tot de opstelling van de 60% non-discrim inatoir sam engestelde liberalisatie
lijst die per 1 november van kracht diende te worden. W anneer deze libera
lisatielijst zou worden aanvaard zou de liberalisatie van W est-Duitsland ten
opzichte van N ederland gevoelig dalen van vrijw el volledige vrijheid tot
een liberalisatie van slechts 30%. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de
nieuw e lijst was gebaseerd op het jaar 1948 waarin W est-Duitsland nog w ei
nig handel dreef met het buitenland. Bovendien kwamen relatief w einig
agrarische produkten op de vrije lijst voor die Nederland traditioneel naar
W est-Duitsland exporteerde.
V olgens Spierenburg diende Nederland alleen akkoord te gaan m et een
liberalisatie tot 75% als het tarievenprobleem werd opgelost en tevens 1948
als basisjaar voor de liberalisatie van W est-Duitsland werd losgelaten.406 De
REA besloot deze voorw aarden over te nemen. Uiteindelijk werd rekening
gehouden m et de speciale positie van niet alleen Nederland, maar ook van
D enem arken en Turkije ten opzichte van W est-Duitsland. De drie landen
behoefden per 1 februari 1951 niet tot 75% te liberaliseren als deze landen
niet tot een bevredigende regeling van hun handelsverkeer m et W estDuitsland zouden komen.407
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B elem m erende

tarieven

Op aandrang van Nederland werd in het besluit tot 75% liberalisatie ook
een verband gelegd met de opheffing van de kwantitatieve restricties en de
slechting van de tariefm uren.408 De opvoering van het liberalisatiepercentage gaf voor de onderscheiden landen een ongelijk effect op de vrijm aking
van hun handelsverkeer omdat de andere handelsbelem m eringen, w aaron
der de tarieven in OEES-verband, onvoldoende konden worden aangepakt.
De Beneluxlanden m et hun laag douanetarief ondervonden hiervan groot
nadeel. Op de conferentie te Torquay in 1950 in het kader van de GATT
nam en ze daarom het initiatief om te komen tot een voorstel tot egalisatie
van de dispariteiten der Europese tarieven. Dit initiatief leidde tot een on
dertekening door tien deelnem ende landen van een mem orandum w aarin
onder andere werd erkend 'dat er een probleem van de ongelijkheid der Eu
ropese tarieven bestaat en dat verdere pogingen m oesten w orden gedaan
om dit probleem op te lossen in het kader van de Algemene Overeenkom st
inzake Tarieven en H andel’.409 De vergadering van de GATT-landen erken
de het probleem en besloot een werkgroep te belasten m et de bestudering
van concrete voorstellen w elke door de indieners van het m em orandum
zouden w orden geformuleerd.
De Raad van de OEES aanvaardde hierna op voorstel van Stikker, dat een
niet bevredigende vooruitgang in de vermindering van de dispariteiten der
Europese tarieven een aanleiding zou kunnen vormen de OEES te verzoe
ken het R aadsbesluit aangaande opvoering van het liberalisatiepercentage
tot 75% in te trekken.

R esultaat
De N ederlandse delegatie kreeg derhalve haar zin doordat de verhoging
van het liberalisatiepercentage was gekoppeld aan vervulling van onder
m eer door Nederland gestelde voorwaarden. Nederland werkte tijdens de
discussies over de verhoging van het liberalisatiepercentage mee aan de uit
holling van de m ateriële w aarde ervan. Dit bracht Stikker in een m oeilijke
positie en betekende voor hem prestigeverlies. Stikker vervulde tijdens de
vergaderingen van de Raad van de OEES een dubbelrol. Als m inister van
Buitenlandse Zaken verdedigde hij het door de Nederlandse regering in
genomen standpunt, terwijl hij als voorzitter van de Raad van de OEES een
m eer bem iddelende rol behoorde te vervullen tussen de verschillende in
genom en standpunten. Bij het debat over de liberalisatie tot 75% w as er
sprake van een zekere strijdigheid tussen beide functies. Door het innemen
van een geïsoleerde positie ter verdediging van het strakke N ederlandse
standpunt kwam de functie van Stikker als voorzitter en bem iddelaar bin
nen de O EES in het gedrang. Stikker deelde de REA-vergadering dan ook
m ee dat Nederland bezw aarlijk in de toekom st w eer een dergelijke geïso
leerde positie kon innemen, gelet onder m eer op het Nederlandse voorzit
terschap in de organisatie.410 De m inister-president verdedigde het strakke
N ederlandse standpunt in de kwestie van liberalisatie tot 75%, m aar hij
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toonde begrip voor de moeilijke positie waarin Stikker zich bevond. In de
toekom st zou daarom w orden overwogen de N ederlandse regering in de
Raad van de OEES door een andere minister dan de m inister van Buiten
landse Zaken te laten vertegenwoordigen, als een strijdigheid van belangen
kon w orden verw acht.411

Drie hoed-anigheden van mr. Stikker

Het dreigem ent geen 60% non-discrim inatoir sam engestelde liberalisatie
lijst in te dienen per 1 januari 1951 hoefde Nederland niet uit te voeren,
aangezien aan de Nederlandse voorw aarden ter verhoging van het liberali
satiepercentage was voldaan. Kort voor de jaarw isseling m aakte Nederland
zijn uniform e lijst bekend. Deze om vatte 65% van de in 1948 niet via de
staatshandel, uit de OEES-landen en hun overzeese gebiedsdelen in Neder
land geïm porteerd e goederen en wel voor de voedingsm iddelen 60% ,
grondstoffen 70% en de industriële produkten 63%.412
Verticale liberalisatie

Verlaging van tarieven
Behoudens de Benelux was er nauw elijks sprake van integratie in Europa.
De Europese sam enw erking beperkte zich vooralsnog tot de afbraak van
kw antitatieve restricties. Dat lag voor de hand, daar een deel van deze re
stricties door het econom isch herstel overbodig w aren geworden. Deze be
perkte liberalisatie m oest snel tot problemen leiden. Er w aren landen die
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hun handel bleven bescherm en via hoge tarieven, terwijl landen m et lage
tarieven in feite vrije import toestonden. De econom ische structuur van de
landen m et lage tarieven dreigde te worden aangetast door ongeremde con
currentie als gevolg van de steeds verdergaande liberalisatie. Daarom w er
den talrijke pogingen ondernomen om de tarieven te verlagen. Zo dienden
de Beneluxlanden, na de m islukking van de G A TT-conferentie te Torquay
een initiatiefvoorstel in tot nivellering van de tarieven.413
Op al de ingediende plannen bestond de nodige kritiek. U iteindelijk
kwam een com m issie die een Frans plan bestudeerde m et een voorstel dat
een com binatie vorm de van verschillende ingediende plannen. Het was
een ingew ikkeld voorstel, dat men kon 'rubriceren in de categorie van na
o orlog se econom ische p lannen op het terrein van hand els- en b eta 
lingsverkeer, waarin getracht wordt technisch gecompliceerde procedures in
de plaats te doen treden voor het gebrek aan bereidheid tot internationale
sam enw erking op econom isch terrein'.414
Om dat de m eestbegunstigingsclausule uitdrukkelijk werd gehandhaafd,
werd de doorvoering van het plan vooral afhankelijk van de m edew erking
van een aantal belangrijke landen, vooral van het beleid van de Verenigde
Staten. De reactie van de VS was teleurstellend. De maxim ale verlaging van
de tarieven w aartoe de VS volgens deze commissie zou overgaan, bedroeg
15% in drie jaar. 'De feitelijke weigering gaf vele van de toch reeds weifelen
de landen het argument in handen de uitvoering van de nieuw e voorstel
len voor onbepaalde tijd op te schorten.’415

Het Stikkerplan
Een andere m ethode die werd beproefd om de tariefmuren aan te pakken,
w as verticale liberalisatie. Op deze m anier kon men alle handelsbelem m e
ringen ten aanzien van bepaalde produkten in een keer opruimen. N eder
land speelde ook hier een actieve rol door m iddel van het plan van actie
voor Europese econom ische integratie dat door Stikker werd ingediend bij
de OEES in juni 1950. Het doel van dit plan was het creëren van een Euro
pese m arkt, w aarbinnen de kwantitatieve restricties, de excessieve douane
tarieven, het systeem van dubbele prijzen en het verlenen van directe sub
sidies w erden afgeschaft, terwijl wat de staatshandel betrof de eis werd ge
steld van het aangaan van langlopende contracten. De integratie diende per
bedrijfstak vorm te krijgen. In samenhang hierm ee zou een Europees integratiefonds in het leven m oeten worden geroepen. Landen die problem en
kregen in een bepaalde bedrijfstak als gevolg van de integratie, konden ge
holpen worden met behulp van een lening uit dit fonds. Het fonds diende
als lender o f last ressort. Eerst dienden de beheerders van het fonds te trach
ten elders m iddelen te verwerven. Lukte dit niet dan kon het fonds lenin
gen verstrekken uit eigen middelen.416
O ngeveer tegelijk m et de indiening van het plan-Stikker m aakte de
Franse regering plannen bekend om de gehele kolen- en staalproduktie van
zowel Frankrijk als van Duitsland onder een gem eenschappelijke Hoge Au
toriteit te plaatsen (mei 1950). Aan deze organisatie zouden ook andere lan163
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den kunnen deelnem en.417 In dit plan werd de verticale liberalisatie zoals
bepleit door Stikker voor de basisindustrie kolen en staal uitgewerkt.
Op 31 mei 1950 liet de Nederlandse regering de Franse regering w eten dat
ze gaarne bereid was deel te nemen aan de besprekingen, w aarbij ze zich
overigens het recht voorbehield op de uitgangspunten terug te komen. De
regering van het Verenigd Koninkrijk ging niet akkoord maar zou gaarne
op de hoogte w orden gehouden van het verloop van de besprekingen. Het
Verenigd Koninkrijk vond onder meer de supranationale opzet onverenig
baar met de bestaande verplichtingen ten opzichte van het Gemenebest.
De regeringen van Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Nederland en Lux
em burg gaven op 3 juni 1950 een gezamenlijk com m uniqué uit: 'De Rege
ringen van Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Luxem burg en N ederland,
besloten een gem eenschappelijke actie te voeren voor vrede, Europese soli
dariteit en econom ische en sociale vooruitgang, stellen zich als onm iddel
lijk doel voor ogen het sam ensm elten van de steenkool- en staalproductie
en de instelling van een nieuwe Hoge Autoriteit, waarvan de besluiten bin
dend zullen zijn voor bovengenoem de landen en de landen die hierm ee
zullen instem m en.'418 Op 20 juni 1950 vond de openingszitting van de con
ferentie over het Schum anplan te Parijs plaats. De besprekingen duurden
tot 19 maart 1951. Op deze datum werd het ontwerp-verdrag door de delega
tieleiders geparafeerd. Op 18 april 1951 werd het ontw erp-verdrag onder
tekend. Het verdrag trad op 23 juli 1952 in werking en leidde tot de oprich
ting van de EGKS.
Van groot econom isch belang was artikel 4 van het verdrag. Dit artikel
gaf nader inhoud aan het begrip 'gem eenschappelijke markt' 419 De deelne
mende landen dienden zich te onthouden van het heffen van rechten of be
lastingen en van het in kw antitatief opzicht beperken van het goederen
verkeer. Binnen de gem eenschappelijke m arkt m oest de concurrentie zich
op vrije w ijze kunnen ontwikkelen. Dit betekende dat landen geen bijzon
dere subsidies of lasten mochten hanteren.420

Het parlement bezvilligt
De parlem entaire reactie op het liberalisatiebeleid was doorgaans w elw il
lend. Liberalisatie van de handel met als uiteindelijk doel een geïntegreerd
Europa vorm de een levensvoorw aarde voor een kleine handelsnatie. Van
den Brink constateerde tijdens de begrotingsbehandeling voor 1950 m et eni
ge bezorgdheid dat men zich nog onvoldoende realiseerde w at econom ische
integratie eigenlijk inhield. Tn w ezen is liberalisatie het w egnem en van
econom ische barrières tussen de diverse landen, zodat in werkelijkheid één
Europese m arkt ontstaat, w aarop zich de internationale arbeidsverdeling
kan baseren.'421 De landen m oesten het econom ische nationalism e verlaten
w ilde men althans de economische integratie bereiken. Deze integratie werd
m ogelijk gem aakt door de M arshallhulp. Sterker nog, volgens Van den
Brink w erd de kern van de M arshallhulp gevormd door de prikkel die er
van uitging op de totstandkoming van de econom ische integratie in Euro-
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Hoogcarspel stelde daar in zijn bijdrage aan het debat over de Deviezennota op 16 februari 1950 tegenover dat Nederland door de aanvaarding van
de M arshallhulp zijn lot verbond aan het kapitalistische Amerika. Volgens
hem was deze zogenaamde hulp ’in de grond van de zaak een m inder fraaie
m anier - ik wil er niet een speciaal adjectief voor gebruiken - waarop een
bondgenoot uit de oorlog gebruik maakt van het feit, dat zijn bondgenoten
ten gevolge van deze zelfde oorlog zijn uitgeput en dezelfde positie tegen
over die vroegere bond genoten gaat innem en als vroeger de v ijand
d ee d '.423 Nederland had essentiële goederen, die nu m et dollars m oesten
w orden betaald, uit Oost-Europa kunnen betrekken als het eerder een han
delsrelatie m et de Sovjet-Unie en met de landen van Oost-Europa had opge
bouwd. De M arshallhulp was dan overbodig geweest.
De VVD, de CHU en de ARP spraken bij gelegenheid van de begrotings
behandeling van Econom ische Zaken voor 1950 hun volledige vertrouw en
uit in het gevoerde beleid. J.G.H. Cornelissen (VVD) stelde dat het bedrijfs
leven bij de toepassing van de industrialisatiepolitiek m oest inspelen op de
liberalisatie van het handelsverkeer in Europa.
Ook de PvdA toonde zich bij deze gelegenheid voorstander van liberali
satie van het handelsverkeer om dat ze een frisse wind door het bed rijfs
leven nodig achtte. N ederhorst w enste geen onbelem m erde en absolute li
beralisatie, m aar coördinatie en sturing in de internationale econom ische
politiek. Het gevaar bestond anders dat op het nationale terrein tal van bew akingspunten werden prijsgegeven zonder dat daarvoor iets in de plaats
kwam. Het was voorts een gevaarlijke illusie te denken dat de nationale
econom ieën zich autom atisch aan de nieuw e verhoudingen zouden aan
passen. 'Wij kunnen ons dan ook slechts met deze liberalisatiepolitiek ver
enigen, w anneer deze liberalisatie gelijke tred houdt met het vorm en van
nieuw e Europese organen die de taak zullen moeten overnem en, die tot
nog toe in het kader van de nationaal geleide econom ie aan de nationale or
ganen was toebedeeld. Daarom hebben wij de M inister gevraagd, of hij niet
bereid is aan te geven, w elke Europese organen voor het leiding geven aan
het econom ische leven in Europa noodzakelijk zijn.'424
M inister Van den Brink w ees deze opvatting af. Naar zijn m ening was
'het allereerst noodzakelijk overeenstem m ing te bereiken over de prin ci
pes, w elke ten grondslag moeten liggen aan het door verscheidenen leden
bedoelde econom ische om vorm ingsproces in Europa, alvorens de b ean t
w oording van de vraag opportuun is, welke organen daartoe nodig zullen
z ijn ’.425 Het w as zeker niet zo dat in alle gevallen een supranationaal or
gaan tot stand m oest w orden gebracht. D ergelijke organen met grote b e
voegdheden konden in het bijzonder voor kleine landen nadelig zijn, om 
dat hun invloed binnen zo'n orgaan relatief gering was.
De opvattingen van de KVP over de coördinatie van de internationale li
beralisatiepolitiek w aren mede geïnspireerd door het subsidiariteitsbeginsel.
Op grond van dit beginsel m oest de vrijheid in het internationale han
delsverkeer voorop staan. Internationale leiding aan een dergelijk proces
kon noodzakelijk zijn als ernstige nadelige gevolgen te verw achten vielen
voor individuele landen. Naar de opvatting van Koersen m oest men zich
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bew ust zijn van het grote goed van de internationale sam enw erking, op
grond w aarvan men bereid moest zijn een aantal nationale aspiraties op te
geven. De vrijheid van elk land m oest echter zodanig blijven dat het de
verantw oordelijkheid ten opzichte van het eigen volk kon blijven dragen.
Een doelm atige sam enw erking vereiste w elisw aar supranationale leiding,
m aar de dosering van deze vrijheid en van de leiding m oest verschillen
naar tijd en om standigheden. G elukkig interpreteerden niet alle voorstan
ders van een geleide economie deze term zo eng dat geen speling meer werd
gelaten voor m eer of minder leiding. Koersen verwees hierbij naar CPB-directeur J. Tinbergen die tijdens een Beneluxcongres in mei 1949 te Luxem 
burg had gesteld: 'Noch de algehele vrijheid, noch een volledig O verheids
ingrijpen vorm t de geëigende econom ische politiek voor de Beneluxlan
d en .'426
Ook de voorstanders van vrijheid kozen voor een minder absolute afw ij
zing van de geleide econom ie dan wel eens werd verm oed. Koersen ver
w ees daarvoor naar Schouten die tijdens de algemene beschouw ingen voor
het dienstjaar 1950 had gezegd, '(...) dat wij, w anneer de w aarachtige volks
belangen er toe nopen, dat grote m acht op econom isch gebied in handen
van de Regering wordt gelegd, hieraan nu en in de toekomst, zo goed als in
het verleden, onze m edewerking zullen verlenen.'427
De PvdA toonde zich een groot voorstander van verticale liberalisatie. In
het VV bij de begroting van Economische Zaken voor 1951 som de ze daar
voor een drietal argum enten op. V erticale liberalisatie bood de m ogelijk
heid tot het vorm en van een nieuw supranationaal orgaan. Het gevaar van
horizontale liberalisatie was dat men nationaal bepaalde bevoegdheden
prijsgaf zonder dat er een nieuw supranationaal orgaan was dat deze taken
kon overnem en. Verticale liberalisatie vereiste bovendien dat men het eens
w as over het voeren van een gem eenschappelijk econom isch beleid. Een
derde voordeel van verticale liberalisatie boven horizontale liberalisatie be
trof de gem eenschappelijke verantw oordelijkheid die de landen aanvaard
den voor de eventuele nadelige gevolgen van deze vorm van vrijm aking
van het handelsverkeer.
De KVP onderkende het belang van verticale liberalisatie maar w ezen op
het gevaar dat bij verticale liberalisatie de totale positie van de betalingsba
lans in gevaar kon komen. 'W anneer men bedrijfstakken, w aarin produk
ten vervaardigd w orden, die een krachtig onderhandelingsobject zouden
kunnen zijn bij internationale handelspolitieke besprekingen, gaat in te
greren en daarbij de volledige vrijm aking van het handelsverkeer voor die
bedrijfstakken aanvaardt, verzwakt men zijn onderhandelingspositie op an
dere gebieden van het handelspolitieke verkeer.'428
M inister Van den Brink zag de verticale liberalisatie vooral als een aan
vulling op de horizontale liberalisatie nu deze laatste halfw eg 1950 haar ef
fectiviteit dreigde te verliezen. N aarm ate de integratie van Europa voort
schreed, kon er in verschillende gevallen aanleiding zijn voor 'een geëigen
de mate van leiding van het geïntegreerde econom isch leven te verw ezen
lijken .'429 Niet altijd was daarvoor een supranationaal orgaan noodzakelijk.
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Het plan van Stikker werd door de OEES in studie genomen samen met
soortgelijke plannen van de m inisters van Financiën van Italië en Frank
rijk, G. Pella en Petsche. H et Franse voorstel behelsde de oprichting van een
Europese investeringsbank, w aarm ee projecten konden w orden gefinan
cierd w elke de concurrentiekracht van W est-Europa verhoogden. Op 1 okto
ber bracht de werkgroep rapport uit. Het rapport bevatte geen goed- of afkeu
ring van de ingediende voorstellen. Een van de aanbevelingen van de
werkgroep was erop gericht de moeilijkheden en m ogelijkheden van de in 
tegratie in een aantal sectoren te onderzoeken.430
V ooral de vorm ing van een fonds ontm oette veel kritiek. Som m igen
vonden het een ongerechtvaardigde last op rationeel w erkende producen
ten, terw ijl ook veel problem en w erden verw acht bij het traceren van de
overgangsperiode en bij het bepalen van de oorzaken die tot de problem en
in een bepaalde bedrijfstak hadden geleid. Verder zou de prikkel tot rationa
lisatie w orden verzwakt.431
Nederhorst constateerde op 28 novem ber 1950 dat het plan-Stikker in het
slop was geraakt. 'Op een elegante wijze is men erin geslaagd dit plan te be
graven in de commissies van de OEES. In deze comm issies zal het wel ge
ruisloos en pijnloos afgemaakt w orden.'432 M inister Van den Brink ontken
de aanvankelijk deze stelling, 'want deze begrafenis kom t hierop neer, dat
de betrokken commissies binnen een bepaalde termijn voor enige sectoren ik noem met nam e textiel en papier - een studie zullen hebben te produce
ren ten behoeve van de Raad van M inisters, waarna een beslissing zal w or
den genom en over de m ogelijkheid van concrete onderhandelingen met
betrekking tot die sectoren'.433 Het was w elisw aar nog een voorbereidend
stadium m aar dit behoefde niet te verwonderen omdat het plan-Stikker al
leen grondgedachten bevatte die nadere uitwerking behoefden.
Ongeveer een jaar later (op 24 oktober 1951) bleek dat Nederhorst de le
venskansen van het plan-Stikker juist had getaxeerd. Van den Brink deelde
de Kam er toen mee dat de studies van de commissies binnen de OEES die
zich met het plan bezighielden nog steeds niet w aren afgerond. Sedert het
indienen van de plannen w as de econom ische w ereldsituatie veranderd,
vooral onder invloed van de Korea-oorlog. Andere problem en vroegen
dringend om een oplossing w aardoor de aandacht werd afgeleid van de
plannen. M inister Van den Brink deelde de Tweede Kam er dan ook m ede
'de verw achtingen van resultaten op korte term ijn in deze niet hoog te
sp a n n e n '.434
Conclusies
N ederland voerde conform het regeerprogram een consistent en actief be
leid gericht op liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer. Bij de rea
lisatie hiervan w erd Nederland gehinderd door contraire belangen van an
dere landen, w aaronder G root-Brittannië. Deze landen w ensten w el af
schaffing van kwantitatieve restricties maar ze handhaafden of verhoogden
de tarieven w aarm ee ze de w erkelijke vrijm aking van het handelsverkeer
frustreerden.
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Tijdens de G ATT-besprekingen konden geen w ezenlijke tariefsverlagin
gen w orden bereikt. Tegen acties die w erkelijke vrijm aking verhinderden,
verw eerde Nederland zich zoveel m ogelijk in Beneluxverband, of door de
invoering van liberalisatiem aatregelen te vertragen. Anderzijds voerde N e
derland een offensief beleid tegen de hoge tarieven door middel van onder
andere het plan-Stikker, dat een vervolg kreeg in het plan-Schum an.
H et regeerprogram kon ten aanzien van de Beneluxsam enw erking niet
worden gerealiseerd. Eerst zou de douane-unie per 1 januari 1950 overgaan
in een econom ische unie, vervolgens werd ook 1 juli 1950 niet gehaald. Uit
eindelijk ging het akkoord voor de oprichting van een econom ische unie
eerst op 1 januari 1958 in. W el kon per 15 oktober het Voorunie-akkoord in
werking treden. Nederland kon dit akkoord alleen sluiten op grond van een
om vangrijke kredietsteun van België en de OEES.
H et liberalisatiebeleid was vooral kabinetsbeleid. In de REA werd de in
structie voor de Nederlandse vertegenw oordigers in de verschillende orga
nen vastgesteld. De Staten-Generaal konden het beleid pas achteraf beoorde
len en beklaagden zich hierover. De regering beriep zich op haar prerogatief
inzake het buitenlandse beleid. Schuchtere pogingen van de Tweede Kamer
m eer invloed te verkrijgen w aren niet succesvol. Of meer invloed van het
parlem ent zou hebben geresulteerd in een ander beleid, valt te betw ijfelen.
Er bestond in de Kamer een brede consensus om dat liberalisatie van het
handels- en betalingsverkeer nu eenm aal een levensvoorw aarde vorm de
voor het land. C. van den Heuvel (ARP) vertolkte dit algem ene gevoelen.
'De gedachte van dat in volle gang zijnde streven naar wat men dan libera
lisatie noem t, heeft in Nederland zo ongeveer ieders instem m ing.'435 V o l
gens hem had dit een duidelijke reden, nam elijk 'een groot algem een be
lang en bepaaldelijk een Nederlands b e la n g '436 Dit streven naar vrijm aking
werd prim air ingegeven door eigenbelang. De Staten-Generaal hadden zich
eerder al gebonden aan het Internationaal M onetaire Fonds- en aan het
G A TT-verdrag w aarin het streven naar een vrij handels- en betalingsver
keer was vastgelegd. Ook de aanvaarding van de M arshallhulp schiep de
verp lichting naar meer econom ische sam enw erking te streven, hetgeen
Nederland uiterm ate w elkom was. Nederland had hierbij een sterke bond
genoot in de VS. De industrialisatiepolitiek ten slotte kon enkel slagen bij
volledige liberalisatie van het handelsverkeer, omdat zo een voldoende af
zet van de geproduceerde goederen was verzekerd. Met de aanvaarding van
de industrialisatiepolitiek accepteerde het parlement ook de liberalisatiepolitiek.
Alleen de PvdA stelde nadere voorwaarden aan de vorm van liberalisa
tie. Ze toonde zich voorstander van een gecoördineerde liberalisatie tussen
de landen, in die zin dat een centraal orgaan, bijvoorbeeld binnen de OEES,
zorgde voor een planm atige produktie, w aardoor overproduktie en w erk
loosheid zoveel m ogelijk konden w orden verm eden. De PvdA had reden
aan te nem en dat m et haar gedachten over een gecoördineerde liberalisatie
serieus rekening zou worden gehouden. De M arshallhulp bevatte bij voor
beeld de voorw aarde dat gestreefd m oest worden naar een gecoördineerde
produktieplanning binnen de OEES. Dit bleek m oeilijk te realiseren, be168
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houdens voor de kolen- en staalsector (EGKS). Nederhorst constateerde dat
de OEES er niet in w as geslaagd 'in deze behoefte aan Europese leiding van
het econom ische leven te voorzien'.437 Hij schreef dit toe aan de w eg die
werd gevolgd ter bevordering van de integratie in Europa. Deze bestond uit
de coördinatie van nationale program m a’s die door elk land afzonderlijk
w erden opgesteld. 'W ant evenmin als het waar is, dat het algem een belang
de optelsom is van de particuliere belangen, is het in dezelfde mate onjuist
het Europese belang af te leiden uit de sam enwerking van w ensen en v er
langens, w elke vanuit het nationale kader bezien zijn.'438 Al m et al hebben
Stikker, Lieftinck en Van den Brink een belangrijke bijdrage geleverd aan de
vrijm aking van het handels- en betalingsverkeer, voor N ederland een le
vensnoodzaak. Ook het inschakelen van de Bondsrepubliek in deze politiek
was van groot belang. Voor de Staten-Generaal gold 'tacent satis laudant'.
Pogingen om meer greep te krijgen op het regeringsbeleid ter zake scham p
ten af op de G rondw et en het kennelijke succes van de m inisters in het
internationale verkeer.

Toenemende parlementaire bemoeienis met het buitenlands beleid

G edurende het kabinet-Drees-Van Schaik was de volksvertegenw oordiging
druk doende haar bevoegdheden inzake de buitenlandse politiek te vergro
ten. Er was sprake van een grootscheepse aanval op het traditionele m ono
polie van de regering en m et name van het Plein. De parlem entaire regels
en gew oontes, voortkom end uit de neutraliteitspolitiek, bevredigden na
1945 niet meer. Het standpunt dat de Kroon bij uitsluiting verantw oordelijk
was voor de buitenlandse aangelegenheden en dat de Kam er daar alleen
achteraf een oordeel over kon uitspreken, was volgens de parlem entariërs
achterhaald. Het buitenlands beleid was door de in snel tempo toenemende
internationale besluitvorm ing van derm ate groot belang voor N ederland
gew orden, dat het parlem ent daar meer greep op w ilde krijgen. De volks
vertegenw oordiging w enste de interna tionale-om geving-in-w ording m ee
vorm te geven. De m eningsverschillen hierover m et de m inister, m et
nam e over de toekomst van Europa, deden de behoefte groeien aan zeggen
schap, maar vooral ook aan inform atie over lopende onderhandelingen. De
kamerbrede druk zou in 1948-1951 tot belangrijke resultaten leiden. Dat gold
vooral de ongeschreven spelregels, de geschreven regels zouden w orden
aangepast in de grondwetswijziging van 1953.

,

Groeiende onvrede 1945-1948
Gedurende de negentiende eeuw groeide op binnenlands-politiek terrein de
zeggenschap van de Staten-G eneraal over het regeringsbeleid. De bu iten
landse politiek m aakte die ontw ikkeling niet door. Zij w erd uit haar aard
gezien als w ezenlijk verschillend van de zorg voor de binnenlandse aange
legenheden. De m inister stelde zich op het standpunt dat hij verantw oor169
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delijk was voor het beleid en dat de Kamer daar alleen naderhand, dus re
pressief, een oordeel over kon uitspreken. De Grondwet stelde immers: 'De
Koning heeft het opperbestuur der buitenlandse betrekkingen.' O nderhan
delingen met andere m ogendheden vereisten een grote m ate van vrijheid.
De m inister kon gem akkelijk een beroep doen op het staatsbelang dat met
geheim houding het beste gediend zou zijn. Kortom: de parlem entaire con
trole op de leiding der buitenlandse betrekkingen was aanm erkelijk gerin
ger dan die op binnenlandse beleidsaangelegenheden. In de tijd van de neu
traliteitspolitiek riep deze toestand m isschien weinig bezw aren op. Essenti
eel was dat de Staten-Generaal de materie van de buitenlandse betrekkingen
dan w el niet als een koninklijk prerogatief beschouw de m aar toch als een
van het 'gewone' regeringsbeleid wezenlijk verschillend deel. Hierbij moet
w orden aangetekend dat de dem ocratische controle over de buitenlandse
politiek ook in andere W esteuropese landen vertraagd tot stand kwam.
In en na de Eerste W ereldoorlog kwam deze 'ancien regim e'-interpretatie
- ook internationaal - meer en meer ter discussie te staan. In de jaren 19141918 werd duidelijk dat de neutraliteitspolitiek ten nauwste raakte aan de le
vensbelangen van het land. Vanaf 1920 was Nederland als lid van de Vol
kenbond betrokken in de nieuw e internationale politiek waarvoor in de pu
blieke opinie veel belangstelling bestond. De Staten-Generaal voelden de be
hoefte aan een grotere rol in het beleid. De behoefte aan m eer inform atie en
regelm atiger overleg met de m inister leidde in 1919 tot de instelling van
een vaste kam ercom m issie voor buitenlandse zaken. Onder meer door ge
brek aan m ededeelzaam heid van de m inister, maar vooral door te w einig
initiatief van de kant van de com m issie had de innovatie echter lange tijd
geen betekenis. Spottend sprak m en van de 'com m issie buiten 's lands za
k e n '.439
De Tweede W ereldoorlog bracht definitief verandering in de situatie. Na
1945 nam het aantal internationale verdragen en overeenkom sten in snel
tempo toe. T egelijkertijd groeide het aantal internationale organisaties
w aaraan Nederland deelnam terwille van wederopbouw, herstel en veilig
heid. De ontw ikkeling in de internationale verhoudingen had bovendien
belangrijke gevolgen voor de m arges van Nederland in zijn buitenlands
beleid, ja, had vaak ook vergaande consequenties voor de binnenlandse
verhoudingen. H ierdoor groeide de parlem entaire belangstelling voor dat
beleid, alsmede de behoefte daarop invloed uit te oefenen. De parlem enta
riërs vonden dat de regering de buitenlandse politiek teveel als chasse gardée beschouw de, te weinig mededeelzaam hierover was en enkel gedane za
ken aan het parlem ent voorlegde. Voorts hadden ze het gevoel te zeer af
hankelijk te zijn van de inform atie van de regering voor een beoordeling
van haar doen en laten in het internationale overleg. W at was precies de in
zet van de Nederlandse delegaties en welke resultaten werden geboekt?
Het grote verschil in parlem entaire bevoegdheden op de terreinen van
binnenland se en buitenlandse politiek kwam het duidelijkst tot uitdruk
king bij de procedure van goedkeuring van internationale verdragen. De
volksvertegenw oordiging beschikte hier niet over het recht van am ende
ment. In feite werd de Tweede Kamer met de resultaten van die onderhan170
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delingen telkens weer voor het blok gezet. Zij kon zo'n wetsontwerp slechts
goedkeuren of verwerpen. Onwelgevallige bepalingen konden niet w orden
veranderd. Als de rest van het verdrag w èl beviel, moest m en dan tot het
zw are m iddel van verw erping overgaan? De parlem entaire geschiedenis
wijst uit dat dat laatste slechts zelden gebeurt, sinds 1848 slechts zes keer. De
laatste keer ging het om het verdrag met België van 1925.440
De geringe zeggenschap over internationale verdragen doet zich w aar
schijnlijk het meest gevoelen bij regelingen die een direct effect hebben op
de binnenlandse aangelegenheden. Een voorbeeld is het Beneluxverdrag
van eind 1948 over de aanpassing van accijnzen. Terecht werd in de Tweede
Kamer erop gewezen dat een van de oudste en meest essentiële taken van
de volksvertegenw oordiging het oordelen over de belastingen was. Om dat
de verdragsvorm geen wijziging toeliet, stond de Kamer nu voor een vol
dongen feit. Dit werd als een belangrijke uitholling van het budgetrecht van
het parlem ent ervaren.441
Ook op andere terreinen veroorzaakte de geringe zeggenschap irritaties.
Van Boetzelaer bracht bovendien de Kam er niet eens altijd op de hoogte
van die beslissingen. Een belangrijk voorbeeld is de Zesmogendhedenconferentie te Londen over Duitsland in 1948. Maar ook de toenemende, structu
rele intergouvernem entele sam enw erking baarde zorgen. De volksverte
genwoordigers vreesden daardoor op den duur geheel buiten spel te komen
te staan. Ruygers zei hierover: ’Met de groei van deze nieuw e organen im 
m ers, zullen w erkelijk belangrijke vraagstukken in com m issies van am bte
naren w orden voorbereid, w elke zich daarna practisch aan de bem oeienis
van het Parlem ent onttrekken. D eze ontw ikkeling zou ertoe kunnen lei
den, dat de volksvertegenw oordiging op een gegeven m om ent, bij w ijze
van spreken, nog bem oeienis heeft met provinciale aangelegenheden, ter
w ijl de landsaangelegenheden buiten haar om worden beslist.'442
De kam erleden w aren echter niet alleen ontevreden over hun geringe be
voegdheden. Zij waren ook in groeiende mate ontevreden met onderdelen
van het kabinetsbeleid ten aanzien van het buitenland. Al m et al lag de con
clusie voor de hand: de volksvertegenw oordiging m oest een stem krijgen
in de bepaling van de buitenlandse politiek.
V anaf 1947 drongen de kam erleden aan op een grondige studie van dit
probleem . Zij form uleerden alvast verschillende voorstellen. In de eerste
plaats eisten zij behoorlijke inform atie van de zijde van de regering over
belangrijke kw esties. D it was een voorw aarde voor een deugdelijke oor
deelsvorm ing door de Staten-Generaal. Men had er alle begrip voor dat de
m inister in het openbaar w ellicht terughoudend m oest zijn m et die infor
m atie. D aarom werd de com m issie voor Buitenlandse Zaken aanbevolen
als het gremium w aar de kamerleden nader geïnformeerd konden w orden
en niets een openhartige gedachtenwisseling in de weg stond. De commissie
zou vaker bijeen moeten kom en en de m inister zou veel meer dan v oor
heen m ededelingen moeten doen omtrent de voorbereiding van verdragen
of andere belangrijke beleidszaken. Dat laatste was essentieel: de m inister
zou m in of meer verplicht m oeten zijn, w anneer het ging om principiële
beslissingen, vooraf overleg te plegen met de volksvertegenw oordiging.
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M et name gold dit voor gevallen waarin de regering zou afwijken van een
eenm aal tegenover de Kamer ingenom en standpunt. Alleen op die m anier
zou voorkom en kunnen w orden dat de Kam er voor voldongen feiten
kwam te staan. De verschillende fracties hechtten er ten slotte veel w aarde
aan dat kam erleden zouden deelnemen aan delegaties naar internationale
conferenties, ook om meer internationale ervaring op te doen.
Naast een inschakeling van het nationale parlem ent bij het beleid, m een
den de verschillende fracties ook dat internationale parlem entaire sam en
w erking noodzakelijk was. Internationale organen dienden onder dem ocra
tische controle geplaatst te worden. Men had vanaf 1949 daarbij speciaal par
lem entaire sam enw erking in Beneluxverband en de Raadgevende V ergade
ring van de Raad van Europa op het oog.
In de periode 1947-1948 werden deze voorstellen nog schuchter gedaan,
maar in de jaren daarop geschiedde dat m et meer kracht en vasthoudend
heid. Het kabinet-Beel reageerde bijzonder terughoudend op de parlem en
taire w ensen. Van Boetzelaer sprak van een 'schijnbaar onbelangrijk punt'
en beperkte zich vooral tot de mededeling dat hij de toegenom en belang
stelling voor het buitenlands beleid van harte toejuichte.443 M.D. Bogaarts
constateert dat, ondanks de toegenomen onvrede, de volksvertegenw oordi
ging zich niet vasthoudend toonde bijvoorbeeld w aar de m inister onwillig
bleek om inform atie te geven over het voor Nederland zo belangrijke D uit
se vraagstuk. Bogaarts vraagt zich af of de Kamer zich m isschien uit 'm oe
deloosheid' daarbij neerlegde. Elders verklaart hij de terughoudendheid
van de Kamer uit de angst om door kritiek de internationale positie van het
kabinet te verzw akken.444 Een derde reden zou kunnen zijn dat de kam er
leden hun aandacht elders hadden en dan vooral bij de Indonesische kw es
tie. Het belangrijkste w apenfeit was de interpellatie-Van der Goes naar aan
leiding van het Pact van Brussel in maart 1948. Het debat dat daarop volgde
was de eerste serieuze gedachtenw isseling over de inrichting van het toe
kom stige Europa. Het leidde tot de m oties-Van der Goes-Serrarens voor Eu
ropese sam enwerking.
'Tot hiertoe en niet verder'
H oew el ook het kabinet-D rees-V an Schaik aanvankelijk zou proberen de
volksvertegenw oord iging m et een kluitje in het riet te sturen, kon het
nieuw e kabinet het zich op den duur niet langer perm itteren de parlem en
taire w ensen te negeren. Die wensen werden steeds concreter en dw ingen
der geform uleerd door steeds meer fracties. De behandeling van de begro
ting van Buitenlandse Zaken voor 1949 en vooral die voor 1950 w erden
min of m eer gedomineerd door het vraagstuk.
De toon w erd gezet tijdens de algem ene beschouw ingen in novem ber
1948. H oew el Indonesië natuurlijk de hoofdschotel in hun betoog was,
schonken de fractieleiders van de grootste regeringspartijen ruim e aandacht
aan de geringe controlem ogelijkheden op de toenem ende intergouverne
m entele sam enw erking m et nam e in W est-Europa. Romme sprak van een
'geruisloze (...) uitholling van dem ocratische normen' en m eende dat ’na172
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dere bezinning' hierover dringend nodig was.445 Van der Goes m eende 'dat
op dit gebied een ongew enste "managerial revolution" bezig is zich te vol
trekken’. Hij achtte een 'wisselwerking' met de volksvertegenw oordigingen
n o o d zak elijk .446 Tijdens de schriftelijke behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken w erden de grieven eind 1948 nog eens op een rijtje ge
zet: algem een m aakte men er bezw aar tegen dat de Staten-G eneraal 'dik
wijls voor voldongen feiten worden gesteld doordat de Regering verdragen
sluit, w aaraan de Kam er niets meer kan veranderen'. Som m igen w aren
van m ening dat voor het buitenlands beleid nog steeds de woorden golden
van de staatsrechtgeleerde A.A.H. Struycken uit 1918 'dat het parlem entaire
stelsel niet anders is dan schijn, waaronder zich een zelfstandige macht ver
b erg t’.447
Drees antw oordde vooralsnog geen kans te zien om aan de bezw aren te
gem oet te komen. Stikker was zo mogelijk nog terughoudender. Hij meen
de zelfs dat er geen enkele reden was voor pessimisme. De grondige m anier
w aarop de Kam er steeds internationale vraagstukken behandelde leverde
volgens hem het bewijs 'dat er wel degelijk een voortdurende beïnvloeding
van de regering door het parlement bestaat.’ Verder moest de Kam er maar
door m iddel van m oties om inform atie vragen. Internationaal optreden
van kamerleden leek hem niet zo’n goede gedachte. Allereerst was hij nog
al sceptisch over de m ogelijkheden van internationale parlem entaire con
trole. Voorts vroeg hij zich af of de parlem entariërs het niet te druk hadden
voor buitenlandse contacten en of zij daarvoor wel voldoende ervaring en
talenkennis hadden. Ten slotte wees hij nog eens op de beperkingen die de
buitenlandse politiek aan parlem entaire controle oplegde. De gedachtenw isseling daarover kon nu eenm aal minder intensief zijn dan die over an
dere takken van algem een bestuur: 'Dit komt in het bijzonder tot uiting bij
de behand eling van verdragen, w elke de regering in bijna alle gevallen
slechts in finale vorm aan de Kamers kan voorleggen (...). De gecom pli
ceerdheid van de onderhandelingen, w elke tot een verdrag leiden en de
snelheid w aarm ede m oet w orden beslist, m aken het in de meeste gevallen
onm ogelijk, om over bepaalde punten van de inhoud daarvan contact met
de Kam er op te nem en.'448
In februari 1949 reageerden de m eeste fracties in de Tw eede Kam er bij
zonder boos op deze houding. Vooral de opmerking over talenkennis was
in het verkeerde keelgat geschoten. Van der Goes sprak van 'de kleinzielige,
com plexerige laatdunkendheidjes over deze Kamer'. Serrarens stelde dat de
zaak 'volkom en scheef' lag. De vaste com missie was beslist niet voldoende
op de hoogte gehouden van belangrijke kwesties als het Roervraagstuk, de
grenscorrecties en de W esteuropese samenwerking. Korthals en Schm al eis
ten dat de vaste kamercom missie meer informatie kreeg. Burger wees op de
Com m issie van Negen die wèl nauw betrokken w as bij het Indonesiëbeleid.
Na alle kritiek krabbelde Stikker wat terug. Hij gaf toe dat het overleg met
de kam ercom m issie geen sluitpost m ocht worden. Hij beloofde beterschap,
maar liet verder alles bij het oude.449
Het debat in de Eerste Kamer in juni 1949 was een herhaling van zetten.
De druk vanuit alle fracties was groot en Stikkers terughoudendheid niet
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m inder. Toch leek zijn opstelling iets te zijn veranderd. Hoewel hij vast
hield aan het bijzondere karakter van het buitenlands beleid en stelde dat
het de plicht van een minister was zelfstandig te beslissen en 'niet slaafs de
w il van de Volksvertegenw oordiging te volgen', achtte hij het toch w el ge
w enst 'dat, indien (...) m ogelijk, zowel tijdens de voorbereiding van een
verdrag, als bij de uitvoering hiervan, de nationale w etgevende organen
m eesp rek en '.450
De druk vanuit de m eeste fracties was te groot geworden. Het kabinet kon
hun verlangens niet m eer negeren en m oest de bakens verzetten. Mij
dunkt dat het veranderingsproces werd versneld door het conflict tussen
parlem ent en kabinet over de grenscorrecties in april 1949. In dat debat werd
duidelijk dat de verschillende fracties de geheim zinnigheid rond de Duitse
kw estie beu waren. N atuurlijk, de uiteenlopende opvattingen van de par
tijen over de om streden grenscorrecties stonden in de argum entatie voorop,
m aar unaniem vormde de slechte manier waarop de Kamer over het vraag
stuk w as geïnform eerd een bron van onvrede.451 De Tweede Kamer accep
teerde het wetsontw erp. Aan de overzijde van het Binnenhof was de tegen
stand evenw el zo groot, dat Stikker de portefeuillekw estie m oest stellen om
zijn voorstellen aangenomen te krijgen. Van belang is dat de houding van
het kabinet tegenover overleg met het parlem ent na deze botsing aanzien
lijk veranderde. Al was uiteindelijk ook de Eerste Kamer door de knieën ge
gaan, het parlem ent had duidelijk gem aakt niet langer telkens w eer voor
het blok gezet te willen worden. Zoals Ruygers het stelde: 'Tot hiertoe en
niet verder.'452

P ersreacties
Zoals w e hebben gezien besteedde de pers veel aandacht aan het probleem
van de verm inderde volksinvloed in internationale vraagstukken in april
1949 na afloop van het debat over de grenscorrecties in de Eerste Kamer.
Rom m e schreef in de Volkskrant dat het probleem op korte termijn om een
'practische oplossing' vroeg. Hoe die er uit m oest zien, liet hij echter in het
m idden, net als andere kranten. Alleen het Algemeen Handelsblad deed
een suggestie: 'De m eest practische mogelijkheid ligt in grondig en geregeld
vooroverleg tussen regering en parlem ent.'453
In juni zou Romm e in twee artikelen hierop terugkom en. In het eerste
herhaalde hij zijn pleidooi voor een spoedige oplossing en constateerde dat
Stikker tot dan toe in gebreke was gebleven op dit terrein. In het tweede arti
kel lanceerde hij het idee dat de volksvertegenw oordiging tijdens de voor
bereiding van een internationale regeling ingeschakeld m oest worden door
m iddel van de daarvoor aangew ezen com m issies u it het parlem en t.454
N aar aanleiding van Romm es com m entaar pleitte het Algemeen Handels
blad voor de invoering van het in Engeland bestaande systeem van een fu ll
dress debate, een debat over de grote lijnen van het beleid, naast de benut
ting van de reeds gebruikelijke m ogelijkheden, zoals intensivering van het
overleg in de com m issie voor buitenlandse zaken.455 Eveneens in reactie op
Rom m es artikelen w aarschuw de de N ijm eegse hoogleraar staatsrech t
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F.J.F.M . D uynstee ervoor dat de internationale rechtsvorm ing niet teveel
belem m erd m ocht w orden door binnenlands overleg.456 Deze kanttekening
vorm de een uitzondering. Over het algem een had de parlem entaire w ens
om meer zeggenschap de steun van de pers.
Door de bocht
De veranderde houding van het kabinet bleek al op Prinsjesdag 1949. Vol
gens de troonrede w ilde de regering nauwere samenwerking m et de volks
vertegenw oordiging op het terrein van de buitenlandse politiek 'gaarne be
vord eren’. H oew el het kabinet vasthield aan de overtuiging dat h et zich
nooit van te voren tegenover de Staten-Generaal kon vastleggen, om dat an
ders internationaal overleg niet tot resultaten kon leiden, kwam Drees bij
de algem ene beschouw ingen in novem ber 1949 de Kam er een eind tege
moet. Hij erkende dat de parlem entaire controle teveel was achtergebleven
op de internationale ontw ikkelingen en hij stelde voor in overleg m et de
beide Seniorenconventen te bepalen wat er moest gebeuren 457
Nog diezelfde maand kondigde Stikker een aantal m aatregelen aan. A l
lereerst de vorm ing van een staatscom m issie ter bestudering van het pro
bleem. Tevens zegde hij toe dat de Kamer m eer schriftelijke inform atie zou
krijgen en dat het contact met de com m issie voor buitenlandse zaken zou
w orden geïntensiveerd. Hij beloofde verder ernaar te zullen streven dat de
com m issie ver trouw elijke stukken m ocht inzien. Am btenaren van zijn de
partem ent zouden w orden geïnstrueerd vragen van kam erleden te beant
w oorden. Ten slotte zegde hij toe dat w aar m ogelijk kam erleden zouden
w orden opgenom en in delegaties naar internationale conferenties.458
Aan deze toezeggingen zou in 1950-1951 grotendeels voldaan w orden.459
De kam ercom m issie kwam steeds vaker bijeen460, de com m issieleden kre
gen vertrouw elijke stukken ter inzage461 en er waren inform ele besprekin
gen m et am btenaren.462 In mei 1950 werd bovendien een zware studiecom 
m issie benoem d. Deze 'Commissie nopens de sam enwerking tussen Rege
ring en Staten-Generaal inzake het buitenlands beleid' was samengesteld uit
enkele staatsrechtgeleerden (onder w ie voorzitter jhr. W .J.M. van Eysinga),
am btenaren (voornam elijk van Buitenlandse Zaken) en een aantal leden
van de Tweede en Eerste Kamer (Beaufort, Bruins Slot, Burger, Fortanier-De
W it, Van Heuven Goedhart, Klompé en Kolff). Drees gaf de com m issie als
o pd racht een rapp ort uit te brengen over hoe in de praktijk de sa
menw erking geregeld zou kunnen worden en of de betreffende artikelen in
de Grondwet wijziging behoefden. In wezen moest de commissie een advies
uitbrengen over 'de juiste grensafbakening tussen de taak (...) van het parle
m ent enerzijds en van de regering anderzijds'.463 De com m issie zou een
jaar later haar rapport uitbrengen. Deze studie zou een belangrijke rol spe
len in de discussie in 1952-1953 over de grondwetsherziening.
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Parlem entaire sam enw erking in Benelnxverband
De kam erleden wensten niet alleen te w orden geraadpleegd bij de voorbe
reid ing van belan grijke internationale overeenkom sten. H et parlem ent
drong er ook op aan dat internationale parlem entaire sam enw erking tot
stand zou komen. Het afstaan van nationale bevoegdheden aan internatio
nale organisaties m oest gepaard gaan met dem ocratische controle over die
grem ia. V ooral de socialisten m eenden dat w aarborgen tegen de tekort
schieten d e parlem entaire controle 'op het in tern ation ale vlak' gezocht
m oesten w orden: 'H et behoud van de dem ocratie in onze tijd eist, (...) dat
m et de toenem ende internationalisering van de (...) sam enleving nieuw e
parlem entaire vormen op bovennationaal niveau tot stand kom en.' Vanaf
1949 leek de Raad van Europa belangrijke m ogelijkheden in dit opzicht te
bieden, maar ook in de Benelux diende interparlem entair overleg tot stand
te komen. De bezorgdheid dat de sam enwerking tussen de drie landen zich
zo volstrekt in am btelijke sfeer voltrok, was groot. Het kostte de kam erle
den 'm eer dan gewone m oeite’ om op de hoogte te blijven, laat staan in
vloed uit te oefenen.464
Stikker zou tegemoet komen aan het verlangen van de volksvertegen
w oordiging naar een parlem entair Beneluxorgaan. Aanvankelijk bestonden
hiertegen nogal w at bezw aren in de ministerraad: men vond dat de Kamer
te ver ging in haar eisen en vreesde grote m oeilijkheden. Stikker en Drees
echter w isten het kabinet ervan te overtuigen dat tegem oetkom ing aan de
parlem entaire eisen onverm ijdelijk was.
Op voorstel van de Nederlandse regering werd op de Beneluxconferentie
in oktober 1949 besloten de samenwerking op parlementair niveau te bevor
deren. Het zou te ver voeren dieper op deze kwestie in te gaan. Vooral door
tegenstand van de Belgische en Luxemburgse regeringen, die geen heil za
gen in het project, trad er een vertraging op. Herhaaldelijk trachtten N eder
landse parlem entariërs de zaak w eer op gang te brengen in nauw overleg
m et B elgische collega’s.465 Al m et al zou uiteindelijk pas in 1955 een ak
koord gesloten worden over de totstandkoming van de Consultatieve inter
parlem entaire Beneluxraad 466
M inisterraad en parlem ent
Uit de discussies over de parlem entaire Beneluxsam enw erking en over de
instelling van de commissie-Van Eysinga bleek dat in de m inisterraad ver
schillende opvattingen bestonden over de rol van de volksvertegenw oordi
ging in het buitenlands beleid. Van Schaik was een van de verklaarde tegen
standers van een grotere rol van de volksvertegenwoordiging. Hij vond dat
de kam erleden steeds meer blijk gaven van 'een neiging om m ede te gaan
regeren over onderwerpen die bepaaldelijk volgens de constitutie aan (..) de
regering zelf waren voorbehouden' en 'zich al te zeer met de details van het
beleid' begonnen te bem oeien. De vice-prem ier (die tevens voorzitter was
van de staatscom m issie voor de Grondwetsherziening) meende dat zelfs de
instelling van een studiecom m issie als die van Van Eysinga gezien kon
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w orden 'als een toegeven aan de eisen van de kamerleden, hetgeen hij b e
paaldelijk onw enselijk achtte'.467 Ook Lieftinck toonde zich een fervent te
genstander van vooroverleg met de kamers. Hij noem de dat 'ongrondw et
telijk' en stelde zich evenals Van Schaik op een strikt dualistisch standpunt.
Voorts zei de minister van Financiën de ervaring te hebben 'dat de Kam er
leden daarbij geen enkele verantw oordelijkheid op zich willen nem en'.468
Lieftincks standpunt blijkt ook uit de w ijze w aarop hij de Kam er tege
m oet trad, bijvoorbeeld in mei 1950 tijdens het debat over de besteding van
de zogenaam de tegenw aardegelden. In overleg met de M arshallhulp-organisatie konden die fondsen (in eigen valuta) voor de financiering van b e
paalde doeleinden w orden gebruikt. Van verschillende zijden eisten kam er
leden dat de minister de Kamer zou raadplegen alvorens hij dat overleg b e
gon. Lieftinck weigerde dat. Hij beriep zich daarbij allereerst op de grondwet
die hem niet verplichtte de volksvertegenw oordiging van te voren te raad
plegen. Bovendien achtte hij dergelijk vooroverleg schadelijk voor het vlot
verloop van de onderhandelingen met de Am erikaanse autoriteiten. Deze
argum enten w aren voor de m eeste kam erfracties onvoldoende. Het ging
hier om zoveel geld (men schatte het bedrag op ƒ 2 a 3 m iljard, ofwel de
helft van de rijksbegroting) dat elke discussie over de begrotingspolitiek vol
strekt zinloos zou zijn, als niet duidelijk was w aaraan de tegenw aarde
gelden zouden worden besteed. Wat had het voor nut te discussiëren over
eventuele belastingm aatregelen, w anneer de m inister nog een 'cadeautje'
achter de hand hield? Lieftinck hield echter voet bij stuk, waarop de eensge
zindheid van de fracties in de Kamer begon te wankelen. Opmerkelijk is dat
de w oordvoerders van KVP en PvdA het eerst bakzeil haalden en de m inis
ter gelijk gaven.469 Overigens was dit het eerste en enige debat w aarin door
de verschillende fracties geëist werd dat de m inister bindend vooroverleg
m et hen zou voeren.
W aren Lieftinck en Van Schaik (en soms ook M ansholt) er fel op tegen
om de volksvertegenw oordiging tegem oet te kom en, Van den Brink en
A.M. Joekes, de PvdA-m inister van Sociale Zaken, hadden daar doorgaans
m inder m oeite mee. De eerste zou in 1950 het voortouw nem en in het
overleg m et de vaste kam ercom m issies over het plan-Schum an. De laatste
stelde bijvoorbeeld in 1951 voor, de Kamer te kennen in de voorbereiding
van intern ationale arbeid sverdragen.470 Drees en Stikker nam en een tus
senpositie in. De prem ier was in het algemeen terughoudend de parlem en
taire w ensen in te w illigen, met nam e waar het gevoelige kw esties betrof
(dat w il zeggen, als er in het kabinet nog geen overeenstem m ing bestond).
Hij vreesde vooral praktische problemen. Drees achtte de inschakeling van
de Kam er welisw aar 'principieel verdedigbaar', maar praktisch bezw aarlijk
'aangezien het Regeringsoptreden te zeer kan worden belemm erd in het bij
zonder als de besprekingen in het buitenland plaatsvinden’.471 Drees zocht
evenw el consensus. Zo stelde hij bijvoorbeeld ten aanzien van de wensen
voor interparlem entair Beneluxoverleg, dat het kabinet dat verzoek m oei
lijk zou kunnen w eigeren 472 Stikker nam eenzelfde realistische houding
in. Hij wees vooroverleg over 'zeer principiële zaken' niet bij voorbaat van
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de hand. In de discussies over de instelling van de com m issie-Van Eysinga
en over het Beneluxoverleg speelde hij zelfs een zekere voortrekkersrol.473
Al m et al bleek de houding van de m inisters tegenover de volksverte
genw oordiging sterk persoonsgebonden. De verschillende standpunten w a
ren niet afhankelijk van partijlidmaatschap of van de aard van het departe
ment waar leiding aan gegeven werd. Ook de positie van de ministers in de
Kam er lijkt geen verklaring te bieden voor hun standpunt. Van den Brink
bij voorbeeld gold, anders dan Joekes, bepaald niet als een zwakke minister.
Op den duur m oesten de 'constitutionelen' terrein prijsgeven.
Van den Brink had de minste bezwaren tegen overleg met het parlement.
Hij steld e voor om voeling te houden m et de volksvertegenw oordiging
over de onderhandelingen over het plan-Schum an. Hij hoopte dat de buitenlandspecialisten in de Kamer daardoor een meer realistische kijk zouden
krijgen op de praktijk van de Europese sam enw erking. V anaf ju li 1950
kwam voor dat doel regelm atig een gecom bineerde vergadering bijeen van
de vaste kam ercom m issies voor buitenlandse zaken en voor handelspoli
tiek.474 In navolging van dit initiatief zou in 1951 eenzelfde gecom bineerde
ad hoc-com m issie w orden ingesteld voor de onderhandelingen over het
Plevenplan voor een Europees leger.475
De volksvertegenw oordiging kreeg al met al w at ze w ilde: regelm atig
overleg over belangrijke internationale problem en w aardoor ook het bui
tenlands beleid onder het parlementaire stelsel werd gebracht.476
Reorganisatie en dem ocratisering van Buitenlandse Zaken

De reorganisatie van het departement
Bij zijn streven om meer greep te krijgen op het buitenlands beleid stuitte
de volksvertegenw oordiging op een departem ent dat onvoldoende toege
rust w as op de nieuw e taken en te w einig openheid toonde voor overleg
met het parlem ent. Daarnaast bleek de geringe openheid een barrière voor
de contacten met de volksvertegenw oordiging. Het departem ent was in de
eerste naoorlogse jaren voorwerp van forse parlem entaire kritiek geweest.
M inister Van Boetzelaer had echter volstaan met incidentele aanpassingen
van de structuur.477 Bij de behandeling van de begroting voor 1949 werd
daarom opnieuw aangedrongen op een reorganisatie van het departem ent
om de efficiency te vergroten en vooral om - zoals Korthals het form uleerde
- de organisatie van het departem ent in overeenstem m ing te brengen 'met
de huidige buitenlandse politiek'. Een punt van kritiek was de 'onvoldoen
de bezetting' van het departem ent (waar de kamerleden mee te maken had
den als zij op het Plein ergens informatie over wilden hebben) 478
Ook op het Plein zelf werd een reorganisatie evenwel steeds meer nood
zakelijk geacht omdat de structuur van het departem ent, grotendeels date
rend uit 1919, niet meer voldeed. Het opgeven van het zelfstandigheidsbeleid, alsmede de snelle groei van Nederlands internationale betrokkenheid,
stelden veel meer en totaal andere eisen aan het apparaat dan voorheen.
Als gevolg van de incidentele verdeling van de nieuwe taken op het depar178
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tement was een onoverzichtelijke situatie ontstaan. Er was geen duidelijke
scheiding tussen beleidsfuncties en adm inistratieve taken. Ook de traditio
nele fu n ctionele scheiding tussen p olitieke, econom ische en ju rid isch e
zaken voldeed niet meer. Bovendien leidde die indeling voor Buitenlandse
Zaken, m et zijn uitgesproken algem een politieke taak, in toenemende mate
tot w rijving met de andere, technische, departem enten.479

Dr. H.M. Hirschfeld

Op 1 juli 1949 gaf Stikker de opdracht tot de herstructurering, w aaraan zes
m aanden later een begin van uitvoering werd gegeven.480 In grote lijnen
kwam de reorganisatie erop neer dat een strikte scheiding werd aangebracht
tussen beleidstaken enerzijds en ondersteunende taken anderzijds. De func
tionele indeling werd afgeschaft. De beleidstaken werden toevertrouwd aan
het directoraat-generaal Politieke Zaken, w aarbinnen regionale directies met
bureaus voor een of meer landen waren geformeerd. Volgens het reorganisatierapport w aarborgde een regionale verdeling de coördinatie van het b e
leid ten aanzien van de verschillende gebieden.481
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In juni 1949 inform eerde de m inister de Kam er dat de reorganisatie op
handen was. De voorbereidingen waren echter nog niet ver genoeg gevor
derd om daarover een duidelijk beeld te geven.482 In septem ber 1949 kon
digde Stikker een rapport aan over de reorganisatie. De Kamer antwoordde
overleg hierover m et de vaste com m issie voor buitenlandse zaken 'w el
zeer nuttig' te achten. De m inister leek voorafgaand overleg evenw el niet
nodig, om dat de reorganisatie 'van zuiver adm inistratieve aard’ w as en
'geen politieke betekenis' had, 'ofschoon aan deze Com m issie gaarne alle
gew enste inlichtingen zullen w orden verstrekt' 483
Begin februari 1950 kreeg de kamercom missie een getypt exem plaar van
het rapport te zien. Duidelijk was dat de reorganisatie reeds goeddeels haar
beslag had gekregen.484 Tot een discussie over het rapport is het evenw el
niet m eer gekomen. De commissie had het te druk met de ontw ikkelingen
in de OEES en met de interparlementaire Beneluxsam enwerking. Ook in de
Kam er zelf is het niet meer tot een gedachtenw isseling gekom en. Het rap
port verscheen wegens problemen bij de drukkerij pas medio april 1950, zö
kort voor de begrotingsdiscussie in de Eerste Kamer dat de w oordvoerders
van de verschillende partijen slechts vluchtig kennis hadden kunnen ne
men van het om vangrijke document. Een grondige bespreking ervan was
dus onm ogelijk. Van Heuven Goedhart sprak 'w oorden van w arm e w aar
dering' voor de opstellers van het rapport.485 In september bleken de fracties
in de Tw eede Kamer zich in meerderheid te kunnen verenigen met de gro
te lijnen van het rapport, dat 'een studie met een duidelijke politieke richt
lijn' w erd genoemd 486
Het rapport was een omvangrijk boekw erk geworden. N iet alleen werd
uitvoerig aandacht geschonken aan de reorganisatie op zich, m aar er werd
tevens een schets gegeven van de historische ontwikkeling, alsmede van de
verhouding van Buitenlandse Zaken tot andere departem enten. Bovendien
ging het boekw erk in op de samenwerking tussen regering en parlem ent in
zake het buitenlands beleid.487 Al met al was het een bijzonder inform atief
docum ent dat ook voor historici een belangrijke bron vormt. H et werd te
recht door de Kamer gezien als een belangrijke stap in de groeiende bereid
heid van het departem ent onder Stikker om parlem ent en bevolking te in 
formeren. Oud-staatssecretaris E.H. van der Beugel heeft echter gewezen op
een belangrijke om issie in het rapport die de parlem entariërs indertijd is
ontgaan. Het ging om de behartiging van de econom ische belangen in het
buitenland en vooral om de positie van het regeringscom m issariaat voor
het EHP. Dit regeringscom m issariaat stond onder leiding van Hirschfeld en
was begin 1948 ingesteld. Het coördineerde het gebruik van de M arshallgelden en stuurde het Nederlands beleid in de OEES. Het bureau stond los van
Buitenlandse Zaken of van het directoraat-generaal voor de Buitenlandse
E conom ische B etrekkingen op het m inisterie van Econom ische Zaken.
H irschfeld werkte niet onder verantw oordelijkheid van één m inister, maar
onder de REA. De parlem entaire verantw oordelijkheid voor de w erkzaam 
heden van het regeringscom m issariaat werd 'op volkom en w illekeurige
w ijze’ gedeeld door tenm inste vier m inisters (Buitenlandse Zaken, Econo
mische Zaken, Financiën en Landbouw); 'een vrijw el uniek verschijnsel in
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onze staatkundige verhoudingen’, aldus Van der Beugel, de voorm alig di
recteur van H irschfelds bureau, die zich erover verbaasde dat over deze
m erkw aardige gang van zaken in het parlem ent geen enkele vraag werd ge
steld. Volgens hem kwam 'het gebrek aan inzicht in de w erkelijke m achts
verhoudingen' het sterkst tot uitdrukking in de passages in het organisatie
rapport over de (in feite moeizame) verhoudingen tussen Buitenlandse Za
ken en Econom ische Zaken: 'Tot in het kleinste detail w ordt (...) de verhou
ding tussen beide D epartem enten geschetst, waarbij men overigens tot de,
in haar onw aarachtigheid bijna amusante, conclusie komt, dat deze geken
m erkt w ordt door één van volkom en klaarheid', terwijl m et geen w oord
gerept w erd over het bureau van Hirschfeld dat op dat moment leiding gaf
aan het belangrijkste deel van de N ederlandse buitenlandse econom ische
betrekkingen.488
Inderdaad heeft de Kamer in de periode-Drees-Van Schaik niet veel aan
dacht besteed aan dit probleem . Van tijd tot tijd w ees men van verschil
lende zijden op de noodzaak van een deugdelijke coördinatie van de b u i
tenlandse econom ische betrekkingen. Van Heuven Goedhart leek daar bij
voorbeeld in juni 1949 op te duiden in zijn pleidooi voor w aarborging van
de eenheid van beleid.489

Democratisering van de buitenlandse dienst
Onder het kabinet-Beel w as ook de dem ocratisering van de buitenlandse
dienst een belangrijke politieke kwestie gew orden. Al in het interbellum
w as kritiek geuit op de eenzijdige sam enstelling van het diplom atencorps
dat voornam elijk bestond uit adel en gefortuneerde bourgeoisie. Bogaarts
m aakt duidelijk waarom het vraagstuk na 1945 zo'n vlucht nam. Allereerst
bracht de algehele vernieuw ingsdrang met zich mee dat men ook Buiten
landse Zaken wilde aanpassen aan de nieuwe naoorlogse politieke en socia
le verhoudingen. Het buitenlands beleid was dermate belangrijk geworden,
dat de uitvoering ervan niet meer in handen kon worden gelegd van één
bepaalde groep mensen. Bovendien stelde het nieuwe beleid andere eisen
aan de diplomaten dan voorheen, zoals een betere kennis van de situatie in
Nederland en meer oog voor de zakelijke belangen. KVP en PvdA hadden
dem ocratisering in het algem een hoog in het vaandel staan, m aar hadden
ook het belang dat zij eigen kandidaten in de buitenlandse dienst wilden la
ten doordringen. Katholieken en socialisten waren traditioneel onderverte
genwoordigd op het departement. Algemeen was men in de volksvertegen
w oordiging van mening dat kennis en vaardigheden bij de selectie voor de
buitenlandse dienst belangrijker dienden te zijn dan afkomst. M inister Van
Boetzelaer had zich terughoudend opgesteld ten aanzien van het onder
w erp .490 Het was daarom niet verwonderlijk dat het parlem ent ook zijn op
volger hierover zou aanspreken.
Als senator had Stikker ervoor gepleit dat de am btenaren van de buiten
landse dienst m oesten voortkom en uit zo ruim m ogelijke kringen van het
N ederlandse volk.491 Ook als minister sprak hij zich daarvoor uit, op voor
waarde dat de democratisering niet zou leiden tot een verlaging van de op181
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leidingseisen. Desgevraagd antwoordde hij bij zijn eerste begrotingsbehan
deling dat er geen sprake was van enige discrim inatie naar afkomst, w elge
steldheid of politieke oriëntering bij het onderzoek naar geschiktheid en be
kwaam heid voor de dienst. Hij kondigde aan dat 'voor jongelui uit onbe
m iddelde gezinnen' voor het budgetjaar 1949 twee studiebeurzen ter b e
schikking stonden.492 De w ens van Van Heuven Goedhart dat de bu iten
landse dienst een zo zuiver m ogelijke w eerspiegeling m oest zijn van de
N ederlandse sam enleving, achtte Stikker echter m oeilijk te verw ezen lij
ken: de am btenaren van het corps m oesten 'ook in eigen persoon daarvoor
representatief zijn en niet te veel afwijken van die der andere landen'.493
Terughoudender toonde Stikker zich ten opzichte van de wens om de top
van het departem ent toegankelijk te m aken voor buitenstaanders. Vooral
zijn partijgenoot Korthals vond dat 'dringend nodig'. Ruygers pleitte er
voor dat vooral de sociale attachés op de ambassades zouden w orden gerecruteerd 'uit andere kringen dan waaruit het personeel van de Buitenlandse
D ienst nogal te eenzijdig wordt geput’. De m inister w aarschuw de dat de
dienst geen werkkring was waarvoor geen specifieke bekw aam heden waren
vereist. Hij zei er geen bezwaar tegen te hebben om in bepaalde om standig
heden m ensen van buiten de carrière te benoem en, m aar dat kon niet in
ruime mate geschieden omdat anders de mogelijkheid zou verm inderen tot
het aantrekken van werkelijk goede m ensen.494
Na het begrotingsdebat begin 1949 werd nauw elijks aandacht m eer ge
schonken aan de dem ocratisering van de bu itenlandse dienst. Kennelijk
was de Kam er tevreden m et de ontw ikkelingen onder Stikker op dit ter
rein .495

Tussen Plein en Binnenhof
In de volksvertegenw oordiging maakte m en zich ook zorgen over de hou
ding van het departem ent ten opzichte van het parlem ent. Van der Goes
sprak in novem ber 1949 van 'die stroeve, antithetische houding ten aanzien
van de Kam er, die Buitenlandse Zaken nog altijd kenm erkt en w aar nu
w erkelijk een einde aan moet kom en’.496 In dit verband is het interessant
om te bezien hoe vanuit het departem ent van Buitenlandse Zaken naar de
Staten-Generaal werd gekeken.
Hoewel er op Buitenlandse Zaken niet veel archiefm ateriaal voor han
den is over de betrekkingen met het parlem ent in de onderhavige perio
d e497, w ordt in de schaarse dossiers het beeld van Van der Goes bevestigd.
Am btenaren van Buitenlandse Zaken spraken inderdaad zeer laatdunkend
over de kamerleden. De algemene opvatting was dat zij zoveel m ogelijk op
afstand gehouden moesten worden. Zo maakten de klachten uit parlem en
taire kring 'vaak de indruk dat het alleen te doen is om het recht van m ede
zeggenschap, terw ijl zij niet weten, wat zij, indien zij dit recht in grotere
m ate zouden bezitten, hierm ede zouden aanvangen'.498 Met name Van der
G oes - spottend 'Zijn H oogw elgeboren' genoem d - m oest het ontgelden.
Deze bracht in com m issievergaderingen m eestal 'weinig constructiefs naar
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v oren’; deed hij dat wel, dan werd het voorstel voorzien van de veelzeg
gende toevoeging 'wat ook overigens zijn m erites mogen zijn’.499
Anderzijds was ook op het Plein doorgedrongen dat het parlem ent niet
langer m et zich liet sollen. Centrale figuur in de discussie was Boon. Boon
w as w aarnemend chef van de directie Politieke Zaken. In juni 1949 werd hij
door Stikker benoemd tot secretaris-generaal, de hoogste ambtelijke functio
naris op het departement. Ook deze diplomaat had geen hoge pet op van de
kam erleden, die volgens hem meer gesteld zouden zijn op hun lange w eek
end dan op het contact met de minister en voorts veel klaagden zonder 'zelf
de hand aan de ploeg te slaan'.500 Doch het was dezelfde Boon die, als enige
op het departem ent, voorstander was om enigszins aan de, overigens on
duidelijk om schreven, wensen van het parlem ent tegem oet te komen.
O nm iddellijk na het aantreden van Stikker drong Boon erop aan de ka
m ercom m issie nauw er bij het buitenlands beleid te betrekken. Hij stelde
voor dat de m inister de commissieleden eens per week zou ontm oeten 'het
zij in een vergadering der Commissie, hetzij door inform eel overleg ten departem ente' om hen op de hoogte te houden van de internationale po li
tieke o n tw ikkeling.501 Typerend voor de houding van Boon was ook zijn
kwade reactie toen hij ontdekte dat een brief van Van der Goes aan Stikker
ruim een maand op het departem ent had kunnen rondslingeren zonder dat
een antw oord w as geform uleerd: 'Thans (...) w ordt het stuk w ederom bij
mij terugbezorgd m et enige parafen en notities, doch zonder enigerlei af
doening. W el is de inhoud versierd met een indrukwekkend aantal vraag
tekens en uitroeptekens, waarvan ik de betekenis niet zonder meer kan vat
ten.’ Hij m eende vervolgens 'dat de voorzitter van de op een na grootste
fractie in de Tw eede Kam er een dergelijke behandeling van een stuk (...)
w einig zou appreciëren'. Ten slotte onderstreepte Boon: 'Indien m en w er
kelijk op een contact m et Kam erleden prijs stelt, zal men óf schriftelijk óf
m ondeling op dergelijke stukken m oeten reageren en deze niet zonder
m eer laten ronddrijven in de adm inistratieve m allem olen van het departe
m e n t.'502
Boon liet zich niet uit over zijn motieven om het parlem ent tegemoet te
komen. Zijn pleidooi voor het vaker bijeenkom en van de kam ercom m issie
verklaarde hij zo: '(...) zulks kan veel m isverstand voorkomen bij de leden
der Kam er over het buitenlands beleid in zijn verschillende aspecten.’503
Een ander m otief kan het besef geweest zijn dat het departem ent na de bevrijding geen goede naam had. Het feit dat diplomaten in opspraak w aren
gekom en door hun rol tijdens de oorlogsjaren, alsm ede de w ijdverspreide
indruk dat het departem ent een archaïsch apparaat was dat slecht functio
neerde in de veranderde internationale om standigheden, hadden het gezag
van het m inisterie bepaald aangetast. Overigens was Boon van m ening dat
het m et de eisen van het Binnenhof niet zo’n vaart zou lopen en dat de ka
m erleden gem akkelijk zoet te houden zouden zijn. Bij de kam ercom m issie
lag zijns inziens het zw aartepunt; daar konden vragen gesteld worden aan
de minister: 'C^a fait tant de plaisir.'504
Aanvankelijk was de w eerstand op het departem ent tegen de parlem en
taire w ensen nog bijzonder sterk. Hoewel Stikker in augustus 1948 het voor183
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stel van Boon voor regelm atiger bijeenkom sten m et de kam ercom m issie
accepteerde, zou het daar ook in het jaar daarop nog niet van kom en.505 In
februari 1950 zou Stikker, onder grote druk van het parlement, in de kamer
com m issie voorstellen om eens in de tw ee w eken m et de com m issie te
spreken .506
Boon lijkt al met al veel te hebben bijgedragen tot een wat soepeler op
stelling van het departem ent tegenover de volksvertegenw oordiging. Die
soepeler opstelling zou onder meer blijken uit de groeiende stroom infor
m atie van het Plein, zoals het Jaarboek van Buitenlandse Zaken dat in 1949
voor het eerst verscheen, en incidentele publikaties, zoals het rapport over
de organisatie en reorganisatie van het departem ent. Ook vond er steeds
veelvu ld iger inform eel overleg plaats tussen am btenaren en kam erle
den.507 Uit aantekeningen blijkt dat Boon in 1949-1950 regelmatig 'uitvoerig
en vertrouw elijk' contact had met kamerleden als Van der Goes en Klom 
pé.50®
De Staten-Generaal als lam: de motie-Burger
M aakte de volksvertegenw oordiging ook gebruik van de nieuw e m ogelijk
heden? Het enige mom ent waarop het parlem ent het kabinet kan dw ingen
tot nauw overleg, is als de regering onzeker is of zij wel voldoende steun
krijgt in beide kamers. Het was niet voor niets dat kamerleden in de discus
sie over het buitenlands beleid met enige nostalgie herinnerden aan de be
handeling van de Indonesische kwestie. Toen gingen kam erleden mee als
w aarnem ers op reizen van ministers. Een Com m issie van Negen was inge
steld om de regering te adviseren. Zo zou het eigenlijk ook moeten gaan
m et het buitenlands beleid.
Maar de oppositie tegen dat beleid was niet 'hard' genoeg èn te verdeeld
om het kabinet tot een dergelijk overleg te dwingen. Dit bleek bij verschil
lende confrontaties. In de eerste plaats ten aanzien van de Duitse kwestie.
De Eerste Kamer moest accepteren dat haar opvattingen over het omstreden
voorstel over de grenscorrecties onaanvaardbaar waren voor Stikker. Ook
conform eerden, gedurende 1950, de verschillende fracties hun opvattingen
over de noodzaak om spoedig te komen tot Duitse herbew apening aan de
w ens van het kabinet om op dit internationaal gevoelige punt een m inder
uitgesproken m ening naar voren te brengen. De confrontatie m et Lieftinck
over de besteding van de tegenwaardegelden was ook zo'n moment waarop
de Kam er eerst fel in de aanval ging, om vervolgens te berusten in de on
buigzam e opstelling van de minister. Ten slotte bleek uit de w ijziging van
de tekst van de m otie-Van der Goes-Serrarens III in 1949 en uit het debat
over de interpretatie van de motie-Bruins Slot in 1950 dat in feite alle frac
ties ervoor terugschrikten de minister voor de voeten te lopen.
Het was niet zo dat de verschillende fracties zich steeds unaniem schikten
in de opvattingen van het kabinet. Maar een grote meerderheid deed dat tel
kens toch wel. De verdeeldheid was nog het grootst in januari 1951 bij de be
handeling van de m otie-Burger inzake het herstel van de diplom atieke be
trekkingen met Franco-Spanje.
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Het ging om de intrekking van de VN-resolutie uit 1946 die de lidstaten
opriep hun gezanten uit Madrid terug te roepen. Den Haag had hier inder
tijd gehoor aan gegeven, hoewel het zich van stemm ing had onthouden. In
novem ber 1950 steunde Nederland een voorstel om de resolutie (wegens
gebrek aan succes) in te trekken. Het kabinet had nagelaten de volksver
tegenw oordiging van tevoren over deze beslissing te informeren. De betrek
kingen m et Spanje w aren al jaren onderwerp van discussie. In de Kam er
w aren PvdA en CPN voorstanders van harde m aatregelen tegen het Francoregime. Zij steunden daarom volm ondig de VN-resolutie uit 1946. De ove
rige partijen nam en een gematigder standpunt in. Naarm ate de O ost-W estverhoudingen verslechterd en, 'verbeterde' de internationale positie van
Spanje. De vraag rees of de inschakeling van dat land in de w estelijke sa
m enw erking niet urgent was. Ook in het kabinet waren de m eningen aan
vankelijk verdeeld over de betrekkingen met Madrid, maar de ministerraad
volgde in oktober 1950 uiteindelijk Stikkers koers: onthouding van stem 
m ing in de VN over het intrekken van de resolutie zou kunnen leiden tot
verslechtering van de betrekkingen met Spanje.
Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken, begin 1951,
protesteerde Burger in felle bewoordingen tegen de gang van zaken. W aar
om had het kabinet de Kamer niet om een oordeel over deze belangrijke
kwestie gevraagd? Het was toch bekend dat er bij de PvdA grote bezwaren
tegen een dergelijke stap bestonden? Burger meende dat dit voorbeeld teke
nend w as voor de manier waarop het kabinet de volksvertegenw oordiging
behandelde als het ging om de buitenland se betrekkingen. Hij diende
daarop een m otie in w aarin werd geconstateerd 'dat het aldus prijsgeven
van een (...) door het parlem ent bekrachtigd standpunt, in het onderhavige
geval niet dan na overleg met het parlement had behoren te geschieden'.509
Stikker ontkende dat hij nalatig was geweest. De regering w as verant
w oordelijk voor haar eigen beslissingen, ze was bereid het parlement zoveel
m ogelijk daarover in te lichten, maar kon niet voor alle m ogelijke stappen
tevoren instem m ing vragen.
De m otie-B urger kreeg u iteind elijk alleen steun van PvdA, CPN en
VVD. Korthals erkende dat de regering inderdaad niet voor alles en nog wat
de goedkeuring van de Kam er behoefde te vragen, maar vond dat dit een
p rincipiële kw estie w as, w aarover wèl van tevoren overleg had m oeten
plaatsvinden. CHU en ARP vonden dat er geen sprake was van een princi
piële zaak. Zij waren het bovendien eens met het regeringsbesluit en stem 
den dus tegen de motie. De positie van de KVP was doorslaggevend. Klom
pé stelde dat haar partij weliswaar voorstander was van nauw overleg tus
sen regering en parlem ent, maar zij meende in Burgers woorden te w einig
de principiële kant van de zaak te horen en teveel de inhoudelijke bezw a
ren tegen het besluit zelf. Aangezien de KVP het eens was m et het rege
ringsbesluit, zouden de katholieken de motie verwerpen. In tweede term ijn
trachtte Burger zijn opponenten nog te overtuigen. Hij w aarschuw de dat
w anneer de Kam er dit over zich heen zou laten gaan alle gepraat over 'in
gemeen overleg met de Staten-Generaal (..) een frase' zou zijn. Wat zou dan
nog de betekenis kunnen zijn van de studiecom m issie-Van Eysinga? Maar
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deze oproep w as tevergeefs. ARP, CHU, KNP en KVP stem den tegen. De
m otie werd met 47 tegen 31 stemmen verworpen en het kabinet ontsprong
wederom op gemakkelijke wijze de dans.510
Conclusie
De m assieve druk van de volksvertegenw oordiging dwong het kabinet zijn
afw ijzende houding jegens de parlem entaire bem oeienis op te geven. De
concessies leidden in de jaren 1949-1951 tot een verandering in de politieke
cultuur: het parlem ent w erd geregelder en intensiever betrokken bij het
buitenlands beleid. 'In een sfeer van vertrouwen en beiderzijds begrip' was
er, aldus Serrarens in 1952, veel verbeterd.511
Toch leidde de toenemende bem oeienis niet tot een parlem entaire regie
van het beleid. Een deel van de verklaring daarvoor ligt besloten in de 'on
oplosbaarheid' van het probleem. Het eindrapport van de com m issie-Van
Eysinga zou erop w ijzen dat het niet duidelijk is w aar constitutioneel de
grens ligt tussen het optreden van de regering en dat van het parlem ent.
Het is niet duidelijk w aar het evenwicht ligt tussen enerzijds een zo groot
m ogelijke m edezeggenschap van het parlem ent en anderzijds een zo effi
ciënt m ogelijk optreden van de regering in de internationale sam enleving
en de daarvoor vereiste bew egingsvrijheid.512 Uit de debatten over de be
voegdheden van het parlement in 1948-1951 blijkt keer op keer dat de over
grote meerderheid in het parlement uiteindelijk bereid was de regering haar
vertrouw en te schenken. De kam erleden onderschreven dat de parlem en
taire bem oeienis niet m ocht ontaarden in m eeregeren en dat de m inister
m anoeuvreerruim te m oest hebben, hoewel Stikker de grens tussen 'inten
sievere bem oeiing' en 'meeregeren' tam elijk snel overschreden achtte.513
De verklaring kan deels ook gevonden worden in de stelling van Struycken, in zijn klassiek geworden opstel over het bestuur der buitenlandse b e
trekkingen uit 1918, dat regelgeving de m inister niet kan dwingen tot ver
trouw elijk overleg met de Kamer. De com m issie voor buitenlandse zaken
kon volgens hem alleen invloed winnen als ze goede ideeën had over 'con
crete aspecten van het buitenlands beleid’ en daarmee een gedachten w isse
ling voor de m inister niet alleen onverm ijdelijk, m aar ook aantrekkelijk
m aakt: '(...) niet door schijngevechten te leveren en m oties aan te nem en
tot vergroting van den invloed der V ertegenw oordiging op het buitenlandsch bestuur, w elke de Regeering rustig naast zich neerlegt, m aar door
zich bij voortduring bezig te houden m et de concrete buitenlandsche poli
tiek, voor zover deze te harer kennis kom t. A lleen door zelfopvoeding,
door geleidelijk zich in te werken in hare nieuw e taak, kunnen de Kamers
erin slagen, eenigen invloed op het buitenlandsch beleid te w in n en .'514
Hadden de kamerleden goede ideeën?
Terecht is geconstateerd dat er aanvankelijk internationaal grote ondui
delijkheid bestond over de inhoud van begrippen als integratie en federalis
me. Stikker, met zijn uitgesproken afkeer van w at hij 'federasme' noem de,
m aakte daar in Nederland goed gebruik van. Dankzij het gebrek aan term i
nologische precisie kon in de jaren 1947-1949 de schijn opgehouden worden
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van eensgezindheid tussen regering en Staten-G eneraal over het uiteinde
lijke doel van de Europese eenheidsbew eging. De schijnbare overeenstem 
m ing over de noodzaak van 'bovennationale gem eenschappen' in de m o
tie-Van der Goes-Serrarens uit 1948 was slechts mogelijk door de toevoeging
van bep erkingen als 'voor zover m ogelijk en w en selijk'.515 Stikker v er
grootte de verw arring, toen hij begin 1951 plechtig verklaarde 'dat ik per
soonlijk fed eralist ben '.516 M aar de vaagheid van de m otieteksten m oest
ook het ontbreken van duidelijke opvattingen maskeren over de Europese
integratie in de volksvertegenw oordiging zelf. Allereerst bestond er beslist
geen eensgezindheid. Ondanks alle retoriek stelden met nam e ARP, CHU
en VVD, als puntje bij paaltje kwam, zich bijzonder terughoudend op en
steunden zij het voorzichtige beleid van Stikker. Maar ook KVP en PvdA
legden zich steeds neer bij de in hun ogen tegenvallende resultaten. Al met
al was het duidelijk dat de fracties in de volksvertegenw oordiging ofw el
niet voldoende op één lijn zaten, of uiteindelijk niet bereid w aren hard op
te treden tegenover de halsstarrige minister. In de wandelgangen door Ser
rarens en Klom pé geuite dreigem enten over een m ogelijk ontslag van de
m inister, w aren signalen van onvrede, géén ultim atum.

Conclusie: parlement en buitenlandse politiek

In de jaren 1948-1951 streefde de volksvertegenw oordiging ernaar haar in
vloed op het buitenlands beleid te vergroten. De aanhoudende druk dwong
het kabinet tot concessies: het parlem ent werd geregelder en intensiever be
trokken bij het beleid. Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat hierdoor
ook de buitenlandse politiek eindelijk onder het parlem entair stelsel werd
gebracht.
Toch leidde de toenem ende betrokkenheid niet tot een parlem entaire
regie van het beleid. Op de cruciale momenten konden of wilden de StatenG eneraal dat niet afdw ingen. Som s w aren de fracties in m eerderheid
verdeeld en onderm ijnden zij daardoor hun positie. Op andere m om enten
waren hun ideeën te vaag of stonden hun idealen te ver af van de w eerbar
stige w erkelijkheid. V oorts speelde de gezagsafstand tussen parlem ent en
kabinet een rol. Ten slotte had Stikkers beleid op hoofdpunten de volledige
instem m ing van de overgrote m eerderheid in de Kamer. Het lijkt er daar
om op dat de beperkte rol van het parlem ent niet zozeer een gevolg was
van een gebrekkig instrumentarium, als wel van onvoldoende politieke wil
of durf om hard op te treden tegenover een halsstarrige minister.
De hoofddoelen van Stikkers beleid (uitgezonderd de Indonesiëpolitiek)
w aren econom ische sam enw erking in Europa en het verzekeren van de
veiligheid in het Atlantisch pact. Ten aanzien van het veiligheidsbeleid be
stond er nauw elijks meningsverschil tussen regering en parlem ent, de CPN
u itg ezo n d erd . Bij zijn Europabeleid ging de m inister echter geheel voorbij
aan het verlangen van de overgrote m eerderheid van de kam erleden naar
politieke integratie. Stikker m oest weinig hebben van de vage idealen van
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de, ook in het N ederlandse parlem ent spraakm akende, voorstanders van
een Europese federatie. H oew el hij gedwongen zou zijn hun in het open
baar lippendienst te bew ijzen, sprak hij in de w andelgangen van 'federaste n '517 en zou hij zich in zijn beleid weinig van hun kritiek aantrekken: de
N ederlandse belangen waren volgens hem het best gediend met econom i
sche integratie. O ok diende voorkom en te w orden dat Europese blokvor
m ing de Atlantische samenwerking schade zou toebrengen.518 De strijd cul
m ineerde m in of meer in het debat over de Raad van Europa in 1949-1950.
D uidelijk is dat Stikker w aarborgen wenste die moesten voorkom en dat de
Raad van Europa enige autonome betekenis zou krijgen. D esondanks ging
de Kam er akkoord m et de 'voorlopige beperking van de bevoegdheden'
van de Raad van Europa. Daarbij traden enkele zw akheden in het optreden
der fracties aan het licht: de vaagheid van hun ideeën, hun onderlinge ver
deeldheid en, w ederom , terughoudendheid of zelfs onwil om buitenlands
politieke kwesties op de spits te drijven.
Een sterke minister is in staat het parlem ent naar zijn hand te zetten. Dit
gold zeker voor Stikker. Hij lijkt alle touwtjes in handen gehad te hebben.
O pgem erkt m oet w orden dat hij daarbij voortdurend de steun had van
Drees, zow el in de discussie over de bevoegdheden van het parlem ent, als
in het debat over de Europese samenwerking en integratie. Eigenlijk liep hij
op het Binnenhof alleen met het w etsontwerp voor de grenscorrecties een
blauw oog op.
N iettegenstaande alle kritiek genoot Stikker een groot prestige in de Ka
mer. Gedurende zijn gehele regeringsperiode was er algemeen grote w aar
dering voor zijn optreden. Vooral zijn w erkkracht werd geprezen. Paradox
aal genoeg werd ook zijn Europabeleid positief beoordeeld. Stikkers 'plan
van actie’ vond in de Kam er algem ene instem m ing. Zijn functies binnen
de OEES, eerst als 'politiek bem iddelaar', later als voorzitter van de Raad in
1951, w erden eveneens bijzonder gewaardeerd 'w aardoor het aanzien van
N ederland in de w ereld stijgende is'.519 Ook de m anier w aarop hij de
dringend noodzakelijk geachte reorganisatie van het departem ent ter hand
nam, dw ong respect af. Hierdoor leek niet alleen de efficiency van het m i
nisterie te verbeteren, doch zij maakte het ook tot een meer 'open' departe
ment. Met dat laatste kwam Stikker tegem oet aan de in brede kring geuite
kritiek op Buitenlandse Zaken als een 'gesloten blok'.520
Stikker bleef ten slotte ook overeind in de felle discussie met de Kamer
over de aanstelling van een staatssecretaris of een tweede m inister op zijn
departem ent. De m eeste fracties waren van mening dat Stikkers veelvul
dige verblijven buitenslands ten koste gingen van het contact m et de Kamer
en van het beheer van het departem ent. Zijn vervanging door Drees werd
volstrekt onvoldoende geacht. De aanstelling van een staatssecretaris voor
Indonesische zaken deed de kritiek niet verstom m en. Stikker erkende dat
hij voor een zw are opgave stond, m aar heeft consequent gew eigerd zijn
taken verder op te splitsen. Ook hier toonde Stikker zich de sterkste door de
druk te weerstaan.
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HOOFDSTUK III
MILJARDEN VOOR DEFENSIE?
J.W.L. Brouwer

Uitgangspositie, hoofdrolspelers en standpunten
In leid ing
Bij de algem ene beschouw ingen over de rijksbegroting voor 1937 stelde de
vrijzinnig-dem ocraat P.J. Oud de vraag of de defensie-uitgaven niet te hoog
w erden opgevoerd in verhouding tot hetgeen voor andere volksbelangen
beschikbaar werd gesteld. Hij erkende echter dat het antwoord op zijn vraag
niet gem akkelijk te geven zou zijn: 'Men verlieze toch niet uit het oog, dat
de verzorging der defensiebelangen altijd een relatieve blijft. A bsolute vei
ligheid is hier niet te verkrijgen. M en kan nooit zeggen: als gij zoveel uit
geeft, zijt gij beveiligd.'1 Met deze opmerking raakte Oud aan het w ezenlijke
probleem bij de ontw ikkeling van een d efensiepolitiek, nam elijk dat er
geen duidelijke norm is. Het begrip 'veiligheid' is niet definieerbaar. Kabi
net, parlem entariërs, ambtenaren, m ilitairen en burgers zullen allen een ei
gen kijk hebben op de aard van de bedreiging van de veiligheid, op de juiste
reactie op die dreiging en op het belang van de andere sectoren van het
overheidsbeleid in verhouding tot de defensie.
In de jaren 1948-1951 kwam een consensus over de defensiepolitiek
slechts moeizaam tot stand - na een politieke strijd van meer dan tw ee jaar
waarin zowel de minister van Oorlog en M arine als de chef van de generale
staf 'sneuvelden'. De strijd ging over aard en omvang van de N ederlandse
bijdrage aan de W esteuropese defensie in het kader van de W esterse Unie
(WU) en de NAVO. Iedereen was zich bew ust van de grote reikwijdte van
de te nem en beslissingen. Het ging im mers om enorme bedragen, terw ijl
bovendien duidelijk w as dat de beslissingen het defensiebeleid voor lange
tijd zouden vastleggen.
Aanvankelijk was het de vraag of Nederland in staat was om, naast de
m ilitaire inspanning in Indonesië, taken op zich te nemen in verband m et
de WU en de NAVO. Naarm ate het overzeese conflict zijn einde naderde
en tegelijkertijd meer duidelijkheid ontstond over de bondgenootschappe
lijke defensieplannen, kwamen kabinet en parlem ent voor twee vragen te
staan: m oest N ederland ook over m iddelen beschikken om b u iten het
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bondgenootschap m ilitair te kunnen optreden (lees: een zelfstandige m ari
ne behouden) en in hoeverre kon de krijgsmacht 'efficiënter' beheerd w or
den. Het efficiënter beheer betrof zaken als de politieke en m ilitaire leiding
van de defensie-organisatie: moest een fusie van de departem enten van
O orlog en M arine tot stand komen of was het beleid meer gediend m et de
handhaving van het ministerie van Marine? In hoeverre m oesten de lucht
strijdkrachten zelfstandig worden? En ten slotte: w elke was de m eest effi
ciënte wijze om de militaire top te organiseren zodat het prim aat van de po
litieke leiding het best tot zijn recht zou komen? Het verloop van het debat
zou in hoge mate gedicteerd worden door het tempo waarin de westerse de
fensieplannen w erden ontw orpen en door de snelle verslechtering van de
verhoudingen tussen Oost en W est. Terw ijl de coup van Praag in februari
1948 en de blokkade van Berlijn in juni van dat jaar van belang w aren voor
de ontw ikkeling van de W U, was de Korea-oorlog de aanleiding voor de
totstandkom ing van de militaire samenwerking in de NAVO.
G edurende het hele bestaan van het kabinet-D rees-Van Schaik bestond
over deze problem en een verschil van inzicht tussen de verschillende be
leidsm akers onderling en tussen het kabinet en de m eerderheid van de
volksvertegenw oordiging. V anaf begin 1950 stokte het defensiebeleid toen
het kabinet, als gevolg van de meningsverschillen, niet in staat bleek de b e
grotingen voor 1950 op te stellen. Definitieve besluiten zouden pas tijdens
de form atie van het kabinet-Drees II worden genomen, doch rond de kabi
netscrisis, die eind januari 1951 uitbrak, was reeds duidelijk hoe die beslis
singen zouden uitvallen. Ze werden uiteengezet in de regeringsverklaring
van 17 m aart 1951: allereerst een drastische verhoging van de defensie-inspanning, vooral tot uitdrukking komend in het spectaculaire budget voor
Oorlog en M arine dat in totaal, over een periode van vier jaar, ƒ 6 miljard
bedroeg, op een totale begroting van ongeveer ƒ 4 miljard per jaar, en ten
tw eede de uitvoering van de voorgenom en vlootbouw plannen. In die zin
is de periode augustus 1948-maart 1951 als een geheel te beschouwen. M et de
regeringsverklaring van maart 1951 begon een nieuwe fase in het defensie
beleid: die van de uitvoering van de genomen beslissingen.
H ieronder w ordt beschreven hoe die beslissingen tot stand kw am en.
Daarbij staat de rol van het parlement centraal. Op twee belangrijke vragen
m oet een antw oord gegeven w orden. A llereerst w aarom er u iteind elijk
voor gekozen werd de marine als substantieel onderdeel van de krijgsmacht
te handhaven ofschoon de m ilitair-strategische w aarde ervan in tw ijfel ge
trokken werd. De vroegste defensieplannen van de W U maakten al duide
lijk dat aan een N ederlandse m aritiem e bijdrage nauw elijks behoefte b e
stond, terwijl de dekolonisatie van Indonesië de vloottaken buiten het terri
torium van het bondgenootschap aanzienlijk beperkte. Vooral W. Drees en
P. Lieftinck w aren lange tijd van mening dat op de m arine fors bezuinigd
kon w orden. Tegelijkertijd voerde in het parlem ent de PvdA steekhouden
de argum enten aan voor de opbouw van land- en luchtstrijdkrachten ten
koste van de vloot. Ten tweede: waarom werd het defensiebudget in maart
1951 plotseling opgevoerd tot een niveau w aarvan met aan zekerheid gren
zende w aarschijnlijkheid gezegd kon worden dat het geld geen doelm atige
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besteding zou vinden? W aarom kreeg, ondanks alle fundam entele kritiek
op het beheer van de krijgsm acht, de militaire leiding de volledige vrijheid
bij de bepaling van de taken en de daarvoor benodigde financiële middelen.
Betekende dat niet een vergaande uitholling van het budgetrecht en van de
politieke controle over het defensie-apparaat?
De Eerste en Tweede Kamer debatteerden ook over andere onderwerpen
op het terrein van Oorlog en Marine. Deze lagen vooral op het financiële en
sociale vlak. Zo vroegen kostw innersvergoedingen en pensioenen de nodi
ge aandacht. Ook de geestelijke verzorging van de m ilitairen vorm de een
voortdurende zorg van de kamerleden. De PvdA kwam op voor de gees
telijke verzorging der buitenkerkelijken en pleitte voor de oprichting van
hum anistische m ilitaire tehuizen. Vooral de kleinere confessionele partijen
legden de nadruk op de handhaving van het moreel en het zedelijk peil in
de krijgsmacht. Met name de SGP zette zich in voor het respecteren van de
zondagsrust bijvoorbeeld tijdens oefeningen en bestreed het misbruik dat in
de krijgsm acht gemaakt zou worden van Gods naam. In dit bestek is geen
ruimte voor deze onderwerpen; daarvoor staan ze te ver af van ons thema.
Een uitzondering is gemaakt voor de afwikkeling van de militaire zaken in
Indonesië; niet alleen omdat die afwikkeling een voorwaarde was voor de
opbouw van een nieuwe krijgsm acht in Nederland, maar ook om w ille van
de aansluiting op het vorige deel in deze reeks over het kabinet-Beel. Daarin
stond im mers de overzeese militaire inspanning centraal.
De parlem entaire discussie over de defensiepolitiek werd in de eerste
plaats gevoerd tijdens de begrotingsbehandelingen. De departem enten van
Oorlog en M arine stelden elk een eigen begroting op die in de rijksbegroting
de num m ers VIII-A (Oorlog) en VIII-B (Marine) kregen. De beide begrotin
gen hadden elk een eigen VV en M vA, hoew el het 'algem een d efensie
beleid' m eestal onder VIII-A aan de orde werd gesteld. Desgewenst kon de
volksvertegenw oordiging de begrotingen gescheiden behandelen. Dat dit in
de onderhavige periode slechts eenmaal voorkwam (in mei 1949 in de Eer
ste Kam er), duidt erop dat het parlem ent de wens van het kabinet deelde
om meer sam enhang in het defensiebeleid aan te brengen.
Doorgaans zijn de posities van de verschillende partijen tijdens een be
grotingsbehandeling in de Eerste Kam er nauw elijks te onderscheiden van
die w elke eerder werden ingenomen in de Tweede Kamer. H et snelle ver
loop van de internationale ontw ikkelingen en de toenem ende ongerust
heid over de stand van zaken in het kabinet maakten echter dat in 1949 en
1950 de begrotingsdebatten in de senaat aan actualiteit en politiek gew icht
wonnen. In 1950 konden de leden van de Eerste Kamer zich zelfs eerder uit
spreken over de defensiebegrotingen voor 1951 dan hun collega's aan de
overzijde van het Binnenhof. Door de late indiening van de begrotingen
voor 1950 vond de openbare behandeling ervan in de senaat pas in novem 
ber plaats, dus vèr na de daaropvolgende Prinsjesdag.
Alvorens in te gaan op de discussie over het defensiebeleid van het kabi
net-D rees-Van Schaik, moet een schets gegeven worden van de 'stand van
zaken' bij het aantreden van het kabinet. Ook dient een overzicht gegeven
te w orden van de doelstellingen van de politieke partijen èn van het kabi209
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net in augustus 1948 ten aanzien van Oorlog en Marine. Portretten van b ei
de m inisters en van de twee secretarissen completeren deze inleiding.
De politieke situatie in augustus 1948
Het kabinet-D rees-Van Schaik werd allereerst geconfronteerd m et het pro
bleem dat naast de m ilitaire inspanning in Indonesië ook een bijdrage gele
verd m oest worden aan de bondgenootschappelijke verdediging in het ka
der van de W esterse Unie. Sedert de bevrijding was het m ilitaire apparaat
in Nederland bijna volledig afgestemd op het zenden van troepen overzee.
Vrijw el al het kader en het m aterieel van de landmacht stonden in Indone
sië. De lichtingen dienstplichtigen w erden in korte tijd opgeleid in zoge
naam de 'depots' en vervolgens uitgezonden. De m ilitaire aanw ezigheid in
Indonesië w as derm ate veeleisend, dat er begin 1948 nog geen enkele
duidelijkheid bestond over de toekomst van de N ederlandse krijgsm acht.
De nieuw e D ienstplichtw et, die in 1948 door het parlem ent was aangeno
men, m aakte w elisw aar de vorming van een groot staand leger in het moe
derland mogelijk, maar alle concrete plannen daarvoor w erden door het ka
binet resoluut afgew ezen.2 Overigens waren ook de internationale verhou
dingen debet aan de onduidelijkheid: na de nederlagen van D uitsland en
van Japan was er geen directe bedreiging van de veiligheid meer. De m ilitai
re inspanning in Indonesië kreeg alle prioriteit. Aan eventuele V N -taken
'ter verdediging van de internationale rechtsorde' werd voornam elijk lip
pendienst bew ezen. In december 1947 stelde m inister van Oorlog A.H.J.L.
Fiévez: 'De vorm ing van m obiliseerbare landstrijdkrachten in Europa zal
slechts m ogelijk zijn naar gelang de dienstplichtigen (...) uit Indonesië te
rugkeren. Ook dan echter zal (...) de vorm ing van een operatief orgaan
(veldleger) als bijdrage aan een internationale strijdm acht als laatste punt
op het program m a staan.' Studies van het departement van Oorlog hadden
uitgew ezen dat de opbouw van een landmacht in Nederland een m oeizam e
operatie zou zijn. In 1948 schatte het departem ent dat pas over vijf jaar met
een 'normale' legervorm ing begonnen kon w orden.3
Enkele m aanden vóór het aftreden van het kabinet-Beel trad er een fun
dam entele verandering in deze situatie op. In 1947-1948 verslechterden de
betrekkingen tussen Oost en W est in snel tempo als gevolg van de ’sovjetisering’ van Oost-Europa. Door deelneming aan het Pact van Brussel met
Engeland, Frankrijk, België en Luxem burg in m aart 1948 w erd Nederland
lid van een m ilitair bondgenootschap: de W esterse Unie. Tijdens het debat
over de defensiebegrotingen in de senaat, dat enkele weken na de onder
tekening van het V ijfm ogendhedenpact plaatsvond, drongen de leden van
de Eerste Kamer in meerderheid erop aan dat de m inister de 'grootst m oge
lijke voortvarendheid' zou betrachten bij de oefening en uitrusting der
troepen in Nederland. Aan de staat van volledige w eerloosheid in Europa
diende snel een eind te komen. Nederland moest een bijdrage leveren aan
de verdediging van de W esteuropese democratieën. Fiévez antwoordde dat
N ederland in defensiepolitiek opzicht 'thans aan een keerpunt' stond: 'Een
zw are taak w acht ons, in sam enwerking met onze bondgenoten, een taak
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welke (...) zware offers zal vragen, ook van ons land.’4 De bondgenootschap
pelijke taken dienden eerst geconcretiseerd te worden. Hoewel de W U aan
vankelijk w einig méér voorstelde dan een politiek signaal, kwam de p lan 
ning van de gem eenschappelijke defensie langzaam maar zeker op gang. Al
in de zom er van 1948 w erden afspraken gem aakt voor een gezam enlijke
lu chtverdediging. De opstelling van soortgelijke plannen voor de lan d 
strijdkrachten leek aanstaande. Deze ontw ikkeling zou het nieuw e kabinet
dw ingen zijn defensiepolitiek te heroverw egen: moest er naast de inspan
ning in Indonesië financiële ruim te komen om taken te vervullen in de
W U -defensie? De uitspraak van de Eerste Kam er was een politiek feit en
rep resentatief voor de opstelling van de Staten-G eneraal, zoals nadien
bleek.
Een tw eede probleem w aarm ee het kabinet-Drees-Van Schaik werd ge
confronteerd w as de opbouw van de marine. Ondanks aandringen van de
volksvertegenw oordiging had een debat over de opbouw van de vloot nog
niet plaatsgevonden. Allerlei onzekerheden - over de situatie in Indonesië,
over de internationale verhoudingen - verhinderden volgens Fiévez de op
stelling van een vlootplan. Desondanks werd de bouw van verschillende
schepen in gang gezet.
Reeds gedurende de oorlog m aakte de m arineleiding plannen voor de
bouw van drie tot vier sm aldelen - 'harm onische' eenheden gegroepeerd
rond een vliegkam pschip. Een dergelijke vloot zou de positie van N eder
land als zeevarende en im periale mogendheid garanderen.5 In 1946 nam de
m inister van M arine het drie-sm aldelenplan over. Al snel bleek dat dit plan
financieel, m aterieel en personeel volstrekt onuitvoerbaar was. De bouw
van één smaldeel werd daarom het voorlopige doel van Fiévez, al bleef offi
cieel de oorspronkelijke opzet gehandhaafd. In zijn laatste MvA kondigde
de m inister aan 'dat het oog op de (...) opzet van drie sm aldelen moet blij
ven gerich t’. Hij zegde toe voortvarendheid te zullen betrachten met het
opstellen van een vlootplan.6 V anuit de v olksvertegenw oord iging w erd
m et klem aangedrongen op de indiening daarvan, gelet op de enorm e in 
vesteringen op de lange term ijn, welke ermee gemoeid waren. Vooral voor
de investeringen in de vlootbouw was dit van belang. Fiévez werd aange
spoord vaart te maken met het bouwprogramma. De minister constateerde
in februari 1948 in de Tweede Kamer: 'Wat het algemene marinebeleid be
treft (...) geloof ik niet, dat in de loop van onze parlem entaire historie (...)
een M inister van M arine hier heeft gestaan onder de om standigheden,
w aaronder de huidige M inister van M arine a.i. hier thans staat, nl. waarbij
van alle kanten uit de Kamer erover geklaagd wordt, dat de M arinebegroting te laag is.'7
De Koninklijke M arine genoot in Nederland na 1945 een groot prestige;
de talrijke loftuitingen in parlem ent en pers over de glorieuze bijdrage aan
de geallieerde overw inning illustreren dat. De kam erbrede aandrang om
méér geld beschikbaar te stellen voor die roemruchte m arine was nogal op
merkelijk. Zakelijk gezien waren er immers talrijke bezw aren tegen de pres
tigieuze vlootplannen. In de eerste plaats was er na de nederlaag van Japan
geen directe m aritiem e bedreiging meer voor het Koninkrijk. In de tweede
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plaats leek ook de op handen zijnde dekolonisatie van Indonesië het b e
staansrecht van een sterke N ederlandse vloot uit te hollen. Vóór 1940 was
traditiegetrouw een groot deel van de vloot in de Oost gestationeerd. Bij
gelijkblijvend beleid zouden in de toekomst in principe zes van de tien
schepen kunnen worden afgevoerd.8 In de derde plaats bracht ook de tot
standkom ing van de WU een verandering te weeg die de noodzaak van een
volw aardige m arine leek aan te tasten. De m arine diende volgens Fiévez
'voor de onm iddellijke verdediging van N ederlandse belangen bij een on
verhoedse aanval.' H.J. de Dreu (PvdA) wees de minister erop dat thans een
grote m aritiem e m ogendheid (Groot-Brittannië) tot onze bondgenoten be
hoorde w aardoor een onverhoedse aanval overzee hem 'toch wel zeer on
w aarschijnlijk' voorkw am .9
Vooral de PvdA drong aan op een realistischer opzet van de m arine van
w ege de financieel-econom ische beperkingen en de internationale verhou
dingen. Ondanks de bezw aren bestond er evenwel een ruim e m eerderheid
voor een sterke vloot. Prestige-overw egingen speelden daarbij een belang
rijke rol. M.D. Bogaarts concludeert dat, anders dan vóór de oorlog, de vloot
gezien werd als een middel om in het internationaal verkeer de status van
m idd elgrote m ogendheid te kunnen h an d h av en .10 N ederland, m et zijn
m aritiem e traditie, was psychologisch niet rijp voor het opofferen van zijn
vloot, zeker niet ten gunste van Engeland, het 'perfide Albion'.
H et kabinet-D rees-V an Schaik werd dus geconfronteerd m et een 'open'
situatie rond de marine. De marinetop hield vast aan de prestigieuze plan
nen, terwijl er alle reden was om die ambities te herzien. Maar zou het grote
prestige van de m arine in de volksvertegenw oordiging h et kabinet de
ruimte geven voor forse besparingen?
Onopgelost was ook het probleem van de politieke en m ilitaire organisa
tie van de krijgsm acht. In de eerste plaats was daar het vraagstuk van de
sam envoeging der beide departem enten. Het verm oeden lijkt gerechtvaar
digd dat na het aftreden van J.J.A. Schagen van Leeuwen in november 1947
geen nieuw e minister van M arine werd aangesteld als gevolg van de wens
van de regering om de defensiedepartem enten samen te voegen of op zijn
m inst onder eenhoofdige politieke leiding te brengen. Allereerst om tot een
betere onderlinge coördinatie tussen Oorlog en M arine te kom en en ten
tweede om dat een dergelijke herindeling overeenkwam m et de situatie in
de buurlanden. Van de zijde van VVD en CHU werd in 1947 geprotesteerd
tegen de personele unie en werd gewezen op de noodzaak van het voortbe
staan van een zelfstandig departem ent van Marine. Fiévez antwoordde dat
aan het interim aat geen vrees tot samenvoeging van de departem enten kon
w orden ontleend. W èl achtte hij een centraal geleide defensiepolitiek ge
w enst, doch deze kon naar zijn mening ook op andere w ijze dan door sa
m envoeging w orden bereikt. Welke die manier was, kon hij niet zeggen,
behalve dat hij het interim aat 'op den duur een te grote belasting voor één
bew indsm an' achtte.11
N aast het vraagstuk van de politieke leiding van O orlog en M arine
m oest het kabinet-D rees-V an Schaik knopen doorhakken inzake de m ili
taire organisatie zowel van de landm acht, als van de luchtstrijdkrachten,
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die form eel deel uitm aakten van de landm acht doch m eer en m eer zelf
standig opereerden. Op 1 januari 1947 werd een nieuw , 'Brits' organisatie
m odel in de hogere legerleiding ingevoerd. De drie belangrijkste m ilitaire
autoriteiten - de chef van de generale staf, de kw artierm eester-generaal,
belast met de zorg voor het materieel, en de adjudant-generaal, verantw oor
delijk voor het personeelsbeleid - stonden in dit m odel naast elkaar, direct
onder de minister. In theorie werd hierdoor de greep van de m inister op de
verschillende beleid sterreinen versterkt, in de praktijk veroorzaakte het
nieuw e model allerlei fricties. Ondanks Fiévez' verzekeringen van het te
gendeel, was het medio 1948 een publiek geheim dat het niet boterde tussen
de chef-staf en beide andere militaire gezagsdragers.
Tijdens de behandeling van de begrotingen voor 1948 werd niet gerept
over de verzelfstandiging van de luchtmacht. Fiévez had aangekondigd dat,
in opdracht van het kabinet, een advies hierover werd voorbereid.12 O v eri
gens werd op 1 januari 1947 al een stap gezet in de richting van de verzelf
standiging van de luchtm acht toen ook de chef-luchtm achtstaf, net als de
adjudant-generaal en de kw artierm eester-generaal, rechtstreeks onder de
minister werd geplaatst.
H et vierde probleem dat het kabinet-D rees-Van Schaik van zijn voor
ganger erfde was het 'repatriëringsdram a'. Reeds onder L.J.M. Beel was de
verm indering van de troepensterkte in Indonesië een belangrijke doelstel
ling geweest. In de M vT op de oorlogsbegroting voor 1948 werd aangekon
digd dat de '7 decem ber’-divisie in 1948 zou terugkeren en dat de tweede di
visie 'indien mogelijk' aan het eind van datzelfde jaar geheel of gedeeltelijk
zou w orden gerepatrieerd. Dit onder het voorbehoud 'indien de politieke
om standigheden dit m ogelijk m aken’. Reeds in de MvA moest Fiévez op
zijn toezegging terugkomen, omdat 'de toestand in Indonesië zich niet zo
danig heeft ontwikkeld, als de Regering hoopte’. De terugkeer van de '7 decem ber'-divisie zou m oeten w orden uitgesteld tot het voorjaar van 1949,
terwijl daarna pas de tweede divisie kon worden gerepatrieerd.13 De volks
vertegenw oord iging kon zich in m eerderheid hierin vinden. W el werd
aangedrongen op duidelijkheid in het beleid: het verschuiven van een vast
gesteld tijdstip van repatriëren werkte dem oraliserend. Zorgw ekkend was
de zeer lange diensttijd van som m ige In d onesië-veteranen, goeddeels
dienstplichtig.
Kortom , het kabinet-Drees-Van Schaik stond voor de zw are opgave een
defensiebeleid te ontwikkelen, waar het kabinet-Beel vooral geïm proviseerd
had. Die im provisatie was nodig geweest terw ille van de m ilitaire aanw e
zigheid in Indonesië, die ook na augustus 1948 de allerhoogste prioriteit be
zat. Per slot was Nederland, althans de facto, in staat van oorlog met de Re
publiek.
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Politieke doelstellingen

Partijprogram m a 's
In het algem een kan gesteld worden dat de verschillende verkiezings- en
beginselprogram m a's evenals de urgentieprogram s in 1948 ten aanzien van
het defensiebeleid zeer oppervlakkig waren. M eestal w erden in een tweetal
zinnen enkele algemene opmerkingen geplaatst. Op het eerste gezicht betrof
het een w irw ar van vooroorlogse of eigentijdse opmerkingen die soms op
algem een defensiebeleid of op buitenlandse politiek betrekking hadden, dan
weer de opbouw der krijgsmacht betroffen. Slechts m et enige fantasie kun
nen de standpunten bij de latere debatten hieruit afgeleid worden.
H et verkiezingsprogram van de CPN accepteerde de 'verdediging van de
nationale zelfstandigheid tegen elke vreemde voogdij of inm enging', maar
eiste voorts 'ingrijpende beperking van m ilitarism e en bew apening, m et
koers op algem ene ontwapening' en 'afw ijzing van verdragen en overeen
kom sten zoals het Vijfm ogendhedenverdrag, die ons land aan de zijde van
onze voorm alige vijanden, van Krupp en Schacht, tegenover onze bondge
noot de Sovjet-U nie plaatsen'. De militaire uitgaven zouden tot een m ini
mum m oeten w orden teruggebracht en de dienstplicht diende op vijfeneenhalve m aand te w orden gesteld. Ten slotte eiste de CPN 'onm iddellijke
terugtrekking van alle troepen uit Indonesië’.14
H et antirevolutionaire verkiezingsprogram m a van 1948 vroeg de rege
ring de econom ische en m ilitaire samenwerking in W est-Europa en m et de
Verenigde Staten 'krachtig' te bevorderen, 'met eerbiediging van eigen na
tionale zelfstandigheid’. Wat betreft de opbouw van de krijgsm acht streefde
de ARP naar 'voortzetting van de opbouw ener kw alitatief sterke en goed
u itgeruste krijgsm acht' en 'afsnijding van alle n iet strikt noodzakelijke
uitgaven'. O pm erkingen over de geestelijke verzorging van de m ilitairen
en een 'moreel hoogstaand kader’ beëindigden het program .15
Het beginselprogram van de CHU, dat nog uit 1938 dateerde, riep ertoe op
'dat de krijgslasten tot het noodzakelijke beperkt blijven'. M ilitairen dien
den ’een eerbaar en ordelijk leven' te leiden. Het urgentieprogram m a uit
1946 vroeg om 'behoorlijke inrichting van vloot, leger en luchtm acht over
eenkom stig de eisen van eigen veiligheid en internationale verp lich tin 
gen’. Tevens m oesten 'de godsdienstige en zedelijke belangen van de m ili
tair' behartigd w orden.16
De KNP streefde naar 'de hoogste graad van weerbaarheid van het Ko
ninkrijk', alsmede naar de 'bevordering van het samengaan van alle gelijk
gerichte staten op economisch, cultureel en defensief gebied onder w aarbor
ging en handhaving van de nationale belangen'.17
Ook de KVP wilde zuinigheid betrachten. Volgens het uit 1946 daterende
'urgentieprogram ' van de partij, moest Nederland bij de regeling van zijn
internationale betrekkingen de erkenning eisen 'van zijn positie als m id
delgrote m ogendheid, mede o.g.v. de belangrijke bijdrage, die het geleverd
heeft tot het winnen van de oorlog'. Voor de handhaving van de vrede en
de internationale rechtsorde moest het Koninkrijk over een sterke krijgs214
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m acht beschikken, 'die in alle gebiedsdelen kan optreden'. 'Bij de sam en
stelling van deze land-, zee- en luchtm acht dient men rekening te houden
met de speciale taak, welke de Nederlandse strijdkrachten in internationaal
verband zullen hebben te vervullen’, aldus de K V P.18
Volgens het beginselprogram m a van de PvdA was een N ederlandse ge
w apende macht, 'die doelmatig en in democratische geest functioneert', no
dig om te voldoen aan de verplichtingen aan een, door de partij gewenste,
in tern atio n ale m acht. Bovendien 'kan vooralsnog de besch erm in g van
rechtm atige N ederlandse belangen tot de taak dier gewapende m acht w or
den gerekend'. Deze opmerking lijkt vooral te slaan op de m ilitaire taken in
Indonesië. In het socialistisch verkiezingsprogram m a werd voorts gepleit
voor actieve deelname aan de internationale sam enwerking, ook op het ter
rein van de defensie. In het kader daarvan stond de partij voor een 'aanpas
sing van ons m ilitaire apparaat aan de taak, die Nederland in sam enw er
king met zijn bondgenoten (...) ter handhaving van volksbestaan en rechts
orde op zich dient te nemen'. Ten slotte wijdde de PvdA een opm erking
aan de troepen in Indonesië en de repatrianten: 'spoedige beperking, bij
toenem ing van rust en veiligheid, van onze troepensterkte in Indonesië; af
doende sociale zorg voor de repatriërende en andere gedem obiliseerde m ili
ta ire n .’19
Het VVD-beginselprogram erkende 'de noodzakelijkheid van de instand
houding, in sam enw erking m et de overzeese gebiedsdelen, ener m odern
toegeruste land-, zee- en luchtm acht, enerzijds ter rechtstreekse bescher
m ing van alle gebiedsdelen, anderzijds ter deelnem ing aan acties van col
lectieve beveiliging'. In het urgentieprogram van de liberalen werd aange
drongen op samenwerking tussen alle democratische staten, ook op m ilitair
terrein .20
De SGP ten slotte droeg de overheid op 'op doeltreffende w ijze zorg te
dragen voor de defensie des lands, beide door leger en vloot (...) ook al hebbe
zij te w aken tegen tomeloze opdrijving der krijgslasten'. In de 'koloniën' in
Oost en West moest de overheid zorg dragen 'voor goede defensie tegen een
m ogelijke vijandige aanval'.21
Kortom, de meeste partijen verlangden efficiency en zuinigheid bij de op
bouw van het militaire apparaat. Veel nadruk werd voorts gelegd op het in
passen van de N ederlandse krijgsm acht in de internationale sam enw er
king, hoew el dat toch minder sloeg op de samenwerking in de WU, als op
eventuele taken in het kader van de VN, w aarvan de noodzaak (behalve
door de CPN) algem een werd aanvaard. V olgens som m igen diende dit
voorw aardelijk te gebeuren, dat w il zeggen m èt behoud van de m ogelijk
heid 'nationale' belangen te behartigen. De bescherm ing van de overzeese
gebiedsdelen werd soms expliciet vermeld. De meeste confessionele partijen
hadden de handhaving van de zedelijkheid in de krijgsm acht hoog in het
vaandel staan.
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Regeerprogram en regeringsverklaring
Tijdens de kabinetsformatie passeerden alle problemen die in de jaren 19481951 op Oorlog en M arine zouden spelen, de revue: de onverenigbaarheid
van de inspanning in Indonesië met die in Europa; de vraag in w elke mate
in internationaal verband m oest worden samengewerkt: dat w il zeggen in
hoeverre de N ederlandse krijgsm acht in de toekom st nog nationale b e
langen zou m oeten kunnen behartigen en ten slotte de spanning tussen
taakstelling en financiële draagkracht. De 'proeve van een regeringsprogram' die form ateur Beel in juli opstelde, refereerde allereerst aan het pro
bleem van de 'harm onische defensie' w aar sprake w as van een 'opbouw
van een nieuwe effectieve en in de onderlinge verhouding tussen de onder
delen ter zee, te land en in de lucht gezond uitgebalanceerde krijgsm acht'.
Beel verw ees ook expliciet naar de bondgenootschappelijke defensie en ’de
inpassing van leger, m arine en luchtm acht in dit plan'.22 Beide punten
kwam en echter om onduidelijke redenen niet meer terug in de uiteindelij
ke versie van het program. De onverenigbaarheid van de m ilitaire inspan
ning in Indonesië en het leveren van een bijdrage aan de geallieerde defen
sie van W est-Europa zou in de troonrede aan de orde komen. Tijdens de ka
binetsform atie werd aandacht besteed aan de com petentieproblem en in de
landmachttop. Voorts was duidelijk dat Beel streefde naar de fusie van bei
de departem enten in één ministerie van Landsverdediging.23 Deze kwesties
kw am en echter noch in de 'proeve', noch in het uiteindelijke regeerpro
gram terecht. Als leidraad voor het defensiebeleid prefereerde form ateur
J.R.H . van Schaik kennelijk een summier geform uleerde doelstelling, zoals
ook het kabinet-Beel had gedaan.
H et u iteind elijke 'gew ijzigd conceptprogram ' van Van Schaik sprak
slechts van 'Opbouw van een effectieve, wel geordende, goed en zuinig ge
leide, bezielde strijdmacht, te land, ter zee en in de lucht. Deze zal dienen ter
bescherm ing van de nationale rechtsorde en die in de Nederlands-Indonesische Unie, en voor zover onverhoopt noodzakelijk m ede ter instandhou
ding van de W esteuropese sam enleving en van de internationale vrede.
Een en ander binnen het raam van het financieel en sociaal m ogelijke en in
coördinatie m et de plannen van gelijkgezinde m ogendheden.' O ver de in
ternationale sam enw erking sprak Van Schaiks program van 'voortzetting
en uitbouw der reeds bij verdrag tot stand gebrachte m ilitaire sam enw er
k in g '.24
Ook de regeringsverklaring van 12 augustus 1948 was sum mier over de
d efensiepolitiek. Drees legde enige nadruk op de grenzen aan de finan
ciering van de defensie. C.P.M. Romme (KVP) klaagde er later in het debat
over, dat zowel het program, als de regeringsverklaring zo weinig uitvoerig
waren. Dat gold volgens hem ook voor de defensiepolitiek. Daar zou op zijn
plaats gew eest zijn 'tenm inste er bij te vertellen de doeleinden, w aarvoor
m en die strijdm acht nodig acht, om nl. in bepaalde om standigheden te zor
gen voor de inwendige orde en rust, met het oog op Indonesië het op te ne
men voor herstel en handhaving van rechtsveiligheid (...) en ten derde om
w ille van de veiligheid in W est-Europa'. Tijdens het debat ging de prem ier
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wel nader in op de ideeën van het nieuwe kabinet over de organisatie van
de defensie. De beide departementen van Oorlog en M arine dienden op kor
te termijn te worden samengevoegd. De behoefte aan één departem ent van
Landsverdediging werd volgens Drees allereerst gedem onstreerd door het
feit dat één m inister verantw oordelijk behoorde te zijn voor 'een billijke,
redelijke en efficiënte verdeling van de begrotingsgelden' en ten tw eede
door de sam enw erking m et andere landen, die eveneens één m inisterie
van Landsverdediging hadden. Over de vraag of staatssecretarissen op dat
departem ent m oesten worden aangesteld zou in het kabinet nog overlegd
w orden, aldus de prem ier.25
De departementen van Oorlog en Marine
De nieuw e m inister, W.F. Schokking, stond aan het hoofd van twee depar
tementen. Hij was m inister van Oorlog en ad interim van M arine. Verder
op w ordt nader ingegaan op de discussie over de politieke en militaire orga
nisatie van de defensie. Hier w ordt slechts aandacht besteed aan de grote
cultuurverschillen tussen de beide departem enten en aan hun grote onder
linge rivaliteit.
Officieel bestond de krijgsmacht uit twee onderdelen: de landmacht en de
marine. De facto waren de luchtstrijdkrachten na de oorlog zo ver 'geëm an
cipeerd' dat van drie krijgsmachtdelen gesproken kan worden. In 1947 was
een belangrijke stap gezet in de richting van zelfstandigheid van het lucht
w apen door de benoem ing van een chef-luchtm achtstaf op gelijk niveau
met de chefs van de marinestaf en de generale staf. In de ministerraad werd
over het budget van de luchtstrijdkrachten gesproken alsof het over een
zelfstandig onderdeel van de begrotingen ging.
Het optreden van de m arinevertegenw oordigers werd gekenm erkt door
eenstem m igheid en een sterk esprit de corps. Terw ijl de felle com petentie
strijd in de landmachttop tussen chef-staf, kw artierm eester-generaal en ad
judant-generaal een publiek geheim was, opereerde de m arineleiding als
een gesloten front. N iet dat het aan diepgaande m eningsverschillen ont
b ra k 26, maar de m arine slaagde erin haar 'vuile was' binnen te houden.
Daar was overigens alle reden voor: de vloot stond ter discussie. Gezien de
aard van de dreiging van de Sovjet-Unie was de noodzaak van een sterke
landm acht en luchtstrijdkrachten onbetwist. Daarentegen waren de superio
riteit ter zee van de marines van de VS en van Engeland, alsmede de aan
staande dekolonisatie van Indonesië, belangrijke argumenten in het nadeel
van de vloot. Het gesloten front naar buiten en vooral het gew eldige pres
tige dat de marine door de oorlog in Nederland verworven had, m aakten
haar positie vrijw el onaantastbaar: m et succes werd elke aanval op haar
zelfstandigheid gepareerd.
Hoewel in het kader van dit onderzoek geen ruimte was voor een nadere
studie van de spreekw oordelijke interservice rivalry, geven enkele voor
beelden aan dat het voor kabinet en parlement duidelijk was dat de verhou
dingen tussen Oorlog en M arine slecht waren. Na zijn aantreden als m inis
ter in oktober 1950 legde H.L. s'Jacob uit dat hij geen vervanger had gezocht
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voor de afgetreden staatssecretaris van O orlog, W .H. Fockema Andreae,
'aangezien hij de indruk had, dat dit aan de verhoudingen tussen Oorlog en
M arine ten goede zou kom en'.27 In de D efensiecom m issie kwam de ver
houding tussen de krijgsm achtonderdelen soms naar voren. Zoals bij voor
beeld in de zomer van 1948 in de discussie over de toekomst van de lucht
strijdkrachten. Het ging daarbij om de vraag of de M arine-luchtvaartdienst
in de verzelfstandigde 'staatsluchtm acht' m oest w orden opgenom en; zoals
de luchtm achttop bepleitte. De m arinevertegenw oordigers verzetten zich
daar nadrukkelijk tegen.28
In de uitw erking van hun strategie hielden de drie delen van de krijgs
macht nauw elijks rekening met elkaar. Herhaalde malen werd in de m inis
terraad opgem erkt dat in de gepresenteerde defensieplannen coördinatie
volledig ontbrak en dat zij in feite slechts een opsom m ing waren van de
drie verschillende verlanglijstjes. In het Comité Verenigde Chefs van Sta
ven, het sam enwerkingsorgaan op het hoogste militaire niveau, werd geen
overeenstem m ing bereikt over de opstelling van een prioriteitenschem a.
H et Com ité fungeerde eigenlijk alleen als een orgaan w aarin de public re
lations van de drie krijgsmachtdelen op elkaar w erden afgestemd. Voor het
overige bleef de verticale structuur bestaan met drie praktisch en organisato
risch geheel gescheiden krijgsmachtdelen. In 1951-1952 zou de totstandko
ming van een vaste verdeelsleutel voor de defensie-uitgaven deze schei
ding ook budgettair formaliseren, conform de wens van de m ilitaire top.29
De Defensiecom m issie en de tvoordvoerders
Nadat de staatscom m issies voor leger en vloot w aren opgeheven, werd in
mei 1948 de D efensiecom m issie in het leven geroepen. Form eel was deze
nieuw e com m issie geen gewone vaste kam ercom m issie. H et verschil uitte
zich zow el in de samenstelling als in de taakom schrijving. De leden, die bij
KB w erden benoem d, waren afkomstig uit beide kamers, terwijl tevens een
aantal adviserende leden aan de vergaderingen deelnam, m eestal hoge offi
cieren uit landm acht en marine. Naast de controlebevoegdheid over de b e
steding van de middelen, had de Defensiecommissie tevens tot taak de m i
nister in beleidszaken te adviseren. De leden hadden een geheim houdings
plicht. De besloten zittingen van de com m issie leenden zich beter dan de
bijeenkom sten van de Staten-G eneraal voor een gedachtenw isseling over
geheim e m ilitaire zaken. Om 'veiligheidsredenen' w aren in m aart 1948
CPN -leden uit de leger- en vlootcom m issies geweerd. Zij hadden ook geen
zitting in de nieuw e Defensiecommissie. Bij KB van 3 0 .augustus 1950 (nr. 3)
kw am een w ijziging tot stand in het statuut van de D efensiecom m issie.
H ierdoor werd het m ogelijk dat de com m issie ook zonder aanw ezigheid
van de (m ilitaire) adviserende leden kon vergaderen.30
Direct na de installatie van de Defensiecommissie stelde de voorzitter, de
senator H.F.M . baron van Voorst tot Voorst (KVP), dat het de bedoeling was
dat de com m issie zoveel mogelijk zou worden ingelicht omtrent de vraag
stukken van algemeen strategisch belang. Van Voorst verzocht Fiévez daar
om m et klem de com m issie voortdurend op de hoogte te houden. De mi218
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nister ging akkoord m et dit verzoek en beloofde de com m issie eens per
m aand persoonlijk te zullen inform eren.31 Onder zijn opvolger kwam van
deze toezegging aanvankelijk weinig terecht. Schokking woonde in 1948 en
1949 slechts een enkele maal een vergadering bij. Pas vanaf eind 1949 na
men de com m issieleden daar werkelijk aanstoot aan. In februari 1950 was
het geduld van de com m issie ten einde. 'Thans is (...) het ogenblik geko
men, om van de M inister te vragen, dat hij (...) volledig open kaart zal spe
len', aldus de voorzitter.32 De Defensiecom m issie kwam in 1948 acht maal
bijeen, in 1949 zes maal en in 1950 tien maal. In 1948-1949 waren veel verga
deringen gewijd aan de Indonesische kwestie. De mogelijke fusie van de de
partem enten van O orlog en M arine w as ook een regelm atig terugkerend
agendapunt. Vanaf 1949 stond echter de totstandkoming van de N ederland
se bijdrage aan de bondgenootschappelijke defensie centraal.
De gedachtenw isseling in de Defensiecommissie was tamelijk openhartig.
De standpunten van de verschillende fracties verschilden niet w ezenlijk
van die in de volksvertegenw oordiging. W ellicht zou m en kunnen stellen
dat w oordvoerders van VVD, CHU en ARP zich iets kritischer uitlieten
over het defensiebeleid dan in het openbaar, blijkens hun uitlatingen over
de efficiency en over een redelijke verhouding tussen de bijdragen van de
verschillende bondgenoten aan de w esterse defensie. J.J. Vorrink en E.A.
V erm eer (beiden PvdA) lijken, naast de voorzitter, een belangrijke, initië
rende rol gespeeld te hebben in de discussie. Zij waren het steeds die, bijge
vallen door de anderen, ham erden op de noodzaak zo spoedig m ogelijk
geïnform eerd te w orden door de m inister over de doelstellingen van de
NAVO in Europa, de door Nederland aangegane verplichtingen, de taken
van de andere bondgenoten en de rol die in de toekomst aan Duitsland zou
worden toebedeeld.
De geheim e aard van de m aterie was voor de m inister vaak een reden
om de beantw oording van bepaalde vragen in de kamers uit de weg te gaan.
Hij verwees dan door naar de Defensiecommissie. De notulen van de verga
deringen m aken echter niet duidelijk hoe gedetailleerd de inform atie van
de m inister aan de commissie was. De verslagen geven het besprokene niet
altijd even helder weer. Soms is expliciet verm eld dat een toelichting van
Schokking niet werd genotuleerd, soms gaf de m inister te kennen de com 
m issie (nog) niet te kunnen inform eren, zoals in novem ber 1948, vlak na
het eerste bezoek aan Nederland van veldm aarschalk B.L. M ontgom ery, de
voorzitter van de chefs van staven van de W U.33 Ook al toonde Schokking
een zekere terughoudendheid in het geven van informatie aan de com m is
sie, toch lijken in de vergaderingen alle majeure problemen aan de orde te
zijn gekomen. Een goed voorbeeld is de gedachtenwisseling in het voorjaar
van 1950 m et de verschillende partijen over het slepende conflict tussen po
litieke en m ilitaire leiding. Daarbij passeerden alle argum enten de revue.
O ok de aanw ezigheid van m ilitaire functionarissen w as veelal inform atief.
Een gevoelig punt als de rivaliteit tussen de delen van de krijgsm acht trad
soms duidelijk aan de oppervlakte 34
Dat de vaak met verve verdedigde, uiteenlopende standpunten van de
m ilitaire adviseurs enerzijds en bew indslieden anderzijds de kam erleden
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hinderden in het m aken van een keuze, zal verderop besproken worden.
Hier moet gewezen worden op het grote belang van de com m issie voor de
interactie tussen minister en volksvertegenwoordiging. In de loop van 1950
leek de D efensiecom m issie zelfs op een ’m ini-parlem ent'. Op enkele b e
langrijke punten w erden in de com m issie besluiten genom en die vooruit
liepen op de begrotingsbehandeling welke pas in septem ber zou plaatsvin
den. Het lag voor de hand dat van de zijde van de CPN fel werd geprotes
teerd tegen de rol van de D efensiecom m issie. H. G ortzak sprak van ’een
aantasting van de dem ocratische rechten van het w erkende v olk ’. Tijdens
de debatten over de defensiebegrotingen in mei 1951, zei hij wijzend op de
talrijke lege bankjes in de Kamer: 'Het blijkt (...) dat in deze kam ercom m is
sie steeds meer de zaken worden afgedaan, die in het openbaar behandeld
(...) dienen te worden, en de leden van deze Kamer kunnen hun geringe be
langstelling voor de openbare behandeling van dit gew ichtige hoofdstuk
van de begroting dan ook nauwelijks verbergen.'35
Naast een aantal adviseurs - hoge m ilitairen en am btenaren van Oorlog
en M arine - hadden de belangrijkste w oordvoerders uit Eerste en Tw eede
Kam er zitting in de Defensiecommissie. Voorzitter was tot oktober 1949 se
nator Van Voorst tot Voorst. Van Voorst was generaal b.d. en had in de
m eidagen van 1940 een belangrijke rol gespeeld bij de defensie van N eder
land, als chef-staf van de landmacht. Hij had twee partijgenoten naast zich:
senator jhr. G.A.M .J. Ruijs de Beerenbrouck en Th.D.J.M . Koersen. Koersen
zou in oktober 1949 plaatsm aken voor J.J. Fens. Fens was eveneens militair
geweest. Hij was luitenant-kolonel der artillerie en had laatstelijk gedoceerd
aan de Koninklijke M ilitaire Academie. Evenals de KVP had de PvdA drie
leden in de Defensiecom m issie: Vorrink, Verm eer en J. van de Kieft. De
derde oud-m ilitair in de D efensiecom m issie was H.W. Tilanus. Hij volgde
een officiersopleiding aan de Koninklijke M ilitaire Academ ie en was ver
volgens docent aan dezelfde instelling. In 1922 ging hij voor de CHU in de
politiek. Met ingang van 28 oktober 1949 werd hij voorzitter van de D efen
siecom m issie. In de com m issie stond zijn partijgenoot G. Vixseboxse hem
terzijde. Evenals de CHU had ook de VVD twee leden in de D efensiecom 
missie: H.A. Korthals en G. Vonk. De ARP ten slotte was in de D efensie
com m issie vertegenwoordigd door J.A.H.J.S. Bruins Slot en A.B. Roosjen.
De leden van de D efensiecom m issie w aren natuurlijk ook in het parle
ment w oordvoerder van hun partij. Bij de behandeling van de begrotingen
van O orlog en M arine spraken echter ook enkele andere kam erleden die
hier verm eld moeten worden. Vóórdat Fens in 1949 de KVP-fractie kwam
versterken, was Th.S.J. Hooij de katholieke woordvoerder in de Tweede Ka
mer. In de Eerste Kam er voerden De Dreu en W .C. W endelaar het woord
voor respectievelijk de PvdA en de VVD. Naast Gortzak voerden J. H oog
carspel en senator J. van Santen het woord voor de CPN tijdens de defensiedebatten. Van de kleinere fracties dient ten slotte Ch.J.I.M. W elter (KNP) te
w orden vermeld. W elter leverde tijdens de begrotingsdebatten in de Tw ee
de Kam er doorgaans substantiële kritiek op het defensiebeleid. Hij hekelde
de eigen dynamiek van de defensie-uitgaven. Hij trachtte het begrip ’rede-
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lijk m axim um ' te definiëren. V olgens W elter m oest de m inister 'gew oon
neen’ zeggen tegen de druk om dat maximum te overschrijden.36
W.F. Schokking
In de parlem entaire geschiedschrijving is Schokking nog steeds een onbe
kende. Alleen zijn aantreden als minister van Oorlog en M arine in augus
tus 1948, als enige CHU-representant om de basis van het kabinet te verbre
den, w ordt verm eld, evenals zijn tussentijdse aftreden in oktober 1950,
m eestal m et een sum m iere opgave van de reden: 'ontbreken van vertrou
wen in zijn beleid'.37 Drees heeft Schokking eens om schreven als 'een sym 
pathieke persoonlijkheid en een heel redelijk, verstandig m ens, maar niet
de krachtfiguur die op dat ogenblik nodig w as'.38 Uit andere, schaarse op
m erkingen die over hem bewaard zijn, kom t hij eveneens naar voren als
een goedmoedig mens en een zwak bewindsman.

Korte levensbeschrijving
W illem Fredrik Schokking was in 1900 in A m sterdam geboren. Hij stu
deerde rechten aan de G em eente-universiteit. Na zijn diensttijd, als reserve-officier bij de artillerie, vestigde hij zich als advocaat en procureur in de
hoofdstad. N evenfuncties vervulde hij in de jaren dertig als plaatsvervan
gend kantonrechter en als secretaris van de Raad van het G rootw inkelbe
drijf.
Schokking was afkomstig uit een vooraanstaande protestants-christelijke
fam ilie. Zijn oom , J. Schokking, was in het interbellum fractievoorzitter
van de CHU in de Tweede Kamer, m inister van Justitie (1925-1926) en later
lid van de Raad van State. Diens zoon, F.M.A. Schokking, zou in 1949 bur
gem eester van Den Haag worden. Als CHU-lid werd Schokking in 1939 lid
van de Am sterdam se gemeenteraad. In 1942 werd Schokking met de eerste
groep gijzelaars door de Duitsers naar Sint-M ichielsgestel gebracht. Na zijn
gijzelaarschap, dat acht maanden duurde, ging hij in het verzet. Bij de bevrijding was hij stafofficier van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Kort na de bevrijding werd hij in Amsterdam w ethouder van openbare
gezondheid en ziekenhuisw ezen. Dat bleef hij tot zijn aantreden in het
kabinet-D rees-Van Schaik.
Na zijn aftreden werd Schokking in februari 1951 lid van de Raad van
State. Deze functie heeft hij tot aan zijn dood bekleed. Daarnaast vervulde
hij talrijke bestuursfuncties. Zo was hij onder meer voorzitter van het Pro
testants Interkerkelijk Thuisfront, van de Prins Bernhardstichting en van
de N ederlandse O rkeststichting tot beheer van het C oncertgebouw orkest.
Schokking overleed na een ernstige ziekte in 1960 op 59-jarige leeftijd. Het
(A m sterd am se) Parool schreef in zijn necrologie: 'Hij w as een bijzonder
charm ant en bem innelijk m ens, die in brede lagen van de hoofdstedelijke
bevolking vele goede vrienden had.'39
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W.F. Schokking in gesprek met veldmaarschalk Montgomery, Den Haag, 11) oktober 1948

K a bin etsform atie
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat zijn bestuurservaring en zijn
fam iliebanden Schokking in 1948 m inisteriabel m aakten voor de CHU.
Achteraf zei Tilanus: 'Ik had hem bij Van Schaik bew ust naar voren ge
bracht, w ant ik vond hem kundig en betrouw baar. In Am sterdam was hij
een uitstekend w ethouder.’40
Vooral met het oog op de grondwetswijziging wilde de KVP dat ook de
VVD en de CHU tot het nieuw e kabinet zouden toetreden. Tilanus stond
overigens niet te trappelen om een bew indsm an te leveren. Als het daar
evenw el toch van zou kom en, stelde hij geen prijs op een 'derderangs
p laats'. Na de verdeling van de posten door KVP en PvdA bleven Verkeer
en W aterstaat en Oorlog en M arine over. Schokking weigerde de eerste post,
de tweede vond hij aantrekkelijker, ook al bezat hij daar dus geen specifieke
kw aliteiten voor. Aanvankelijk speelde formateur Beel nog m et de gedach
te Fiévez (KVP) te handhaven op de defensiedepartementen. Deze zag daar
echter uiteindelijk om gezondheidsredenen vanaf. Omdat hij de enige kan222
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didaat van de CHU was en die kandidatuur door niemand werd betw ist,
vielen Schokking de departem enten Oorlog en M arine ten deel.
Tilanus claim de naderhand dat hij Schokking in de form atie naar voren
had geschoven. Hij zou hem zelfs als zijn m ogelijke opvolger hebben ge
zien. Voor de CHU-fractie was de kandidatuur van de buitenstaander even
wel een verrassing. Fractielid C.W.L. W ttew aall van Stoetw egen herinnert
zich dat de komst van Schokking 'niet bij iedereen’ goed viel. De CH U-historicus H. van Spanning noemt het aantreden van Schokking een voor
beeld van de grote distantie die de relatie tussen de C H -kam erfractie en
geestverw ante bew indslieden destijds kenm erkte. Hoe dan ook, de CHUfractieleden steunden 'hun' minister zo goed en zo kwaad als dat ging. Op
den duur zouden ook zij meer en meer kritiek uitoefenen op diens beleid.41

Eerste optreden in het parlement
U it de Handelingen komt Schokking naar voren als iemand die consciënti
eus en uitgebreid antwoord gaf - van de grote lijnen van zijn beleid tot de
kleinste details. Daarbij verdoezelde hij de problem en niet. Tijdens zijn
laatste optreden, op het hoogtepunt van de crisis, in september 1950, schetste
hij openhartig zijn m oeilijke positie: gemangeld tussen het begrotingsplafond dat het kabinet wenste en de veel hogere uitgaven die de m ilitaire lei
ding nodig achtte. Hij legde uit hoe m oeilijk het was loyaal te zijn aan het
kabinet 'als m en zelf verder zou w illen g a a n '42
Schokking bezat zeker gevoel voor hum or. Zo antw oordde hij op een
vraag van de com m unist Hoogcarspel waarom hij - 'tegen alle adviezen in'
- de eerste trom pettist van het Concertgebouw orkest geen vrijstelling van
dienst had gegeven: 'N iet alleen als M inister van O orlog, m aar ook als
abonnee op de concerten van het Concertgebouw orkest (...) ben ik bij deze
zaak betrokken! Hoe beter daar geblazen w ordt, des te meer w aar krijg ik
voor m ijn geld.' N iettem in bleef de m inister bij zijn standpunt. Het C on
certgebouw zou niet 'in elkaar zakken’, het ging im mers om 'het individu
ele recht op vrijstelling in vergelijking m et an d eren '43
In de ogen van de buitenw acht doorstond Schokking zijn parlem entaire
vuurproef in januari 1949 redelijk. Het Algemeen Handelsblad berichtte dat
w ellicht meer duidelijkheid over de strategische concepties w enselijk was
gew eest, m aar concludeerde 'dat we goede hoop hebben dat een juist de
fensiebeleid gevoerd w ordt'. De Nieuwe Rotterdamse Courant roem de de
'ernst, hum or en w arm e menselijkheid' die uit 's m inisters meer dan drie
uur durende m aidenspeech spraken.44
Hoewel Schokking in de pers nog werd geprezen, genoot hij in kleiner
kring steeds m inder vertrouwen. Er zijn aanwijzingen dat een van de rede
nen voor de aanstelling van de beide staatssecretarissen was dat ingew ijden
vonden dat hij niet m eer was opgew assen tegen zijn taak. In april 1949
schreef Romm e aan Beel: 'Schokking is inderdaad een slappe figuur, maar
die krijgt nu zijn twee staatssecretarissen.’45 Het ligt voor de hand dat zijn
zw akke optreden in het kabinet en tegen de legertop aanleiding was voor
deze beoordeling.
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Optreden in het kabinet
Schokkings taak was bijzonder zwaar. Allereerst vanwege de m ilitaire aan
w ezigheid in Indonesië. Hoewel hij niet rechtstreeks betrokken was bij de
bevelvoering overzee, w as hij politiek verantw oordelijk voor de uitzen
ding van legereenheden naar de Oost en vanaf 1949 voor hun repatriëring.
Binnen het kabinet behoorde Schokking tot de 'haviken' w aar het de Repu
bliek Indonesië betrof. Hij was voorstander van een blijvende rol van N e
derland in Indonesië en, conform het CH U-standpunt, steunde hij in de
cember 1948 de tweede politionele actie.46
D aarnaast eiste de sam enw erking in de NAVO in toenem ende m ate
Schokkings aandacht. De Sovjetdreiging maakte de opbouw van een defen
siem acht in Europa dringend noodzakelijk. De grote m ilitaire inspanning
overzee vergde echter reeds het uiterste van de capaciteiten van het departe
m ent van Oorlog. Vanaf 1945 was het militaire apparaat vrijw el geheel ge
richt op oefening, bew apening en uitzending van zoveel m ogelijk m ilitai
ren. D aardoor stond in 1949 vooral de landmacht voor een ingewikkeld om 
schakelingsproces. Zowel materieel als personeel was in Indonesië een zwa
re wissel op de toekomst getrokken. Deze problem en m aakten het Schok
king en de legerleiding onm ogelijk overtuigende calculaties te presenteren
bij hun plannen voor de opbouw van een nieuw e krijgsm acht. De kosten
ervan w erden geschat op ƒ 1 miljard (op een totale begroting van ongeveer
ƒ 4 miljard). Veel ministers vonden dit bedrag echter te hoog. Een goed sociaal-econom isch beleid werd minstens even belangrijk geacht voor de w eer
baarheid van het land als een sterke defensie. Een directe aanval van de
Sovjet-U nie achtte Drees bijvoorbeeld onw aarschijnlijk. Hierover ontstond
een diepgaand m eningsverschil m et de chef van de generale staf, generaal
H.J. Kruis, die zijn plannen te vuur en te zwaard verdedigde, onder meer
door de publiciteit te zoeken. Een bijkom end vraagstuk betrof de toekomst
van de Koninklijke Marine. Het kabinet w enste drastisch op de vloot te be
zuinigen, teneinde de vrij gekomen middelen te besteden voor de opbouw
van land- en luchtstrijdkrachten, maar durfde hierover geen definitieve be
slissing te nem en, vooral omdat het parlem ent de m arine in bescherm ing
nam. De staatssecretaris van Marine, H.C.W. M oorman, maakte daar handig
gebruik van. Hij kon zodoende de belangen van de m arine veilig stellen,
zoals wij verderop zullen zien, overigens met voorbijgaan aan zijn m inis
ter.
Al met al stond Schokking voor een groot aantal dilemm a's. Hij slaagde
er echter niet in ministerraad en legerleiding op één lijn te krijgen. Het lijkt
erop alsof hij in de controverses eerder w ilde verzoenen dan knopen door
hakken. O ok in de gevoelige discussie over de toekom st van de m arine
nam hij geen stelling. De Volkskrant sprak medio 1950 terecht van 'een m i
nister die niet graag "neen” zegt'. Zijn positie in het kabinet was vanaf het
begin niet sterk; vooral tegenover de dom inante m inister van Financiën,
Lieftinck, had hij nauw elijks verweer. Zijn collega-m inisters vonden hem
te zw ak om generaal Kruis in toom te houden, die zich inderdaad weinig
gelegen liet liggen aan het kabinet.47 Na zijn aftreden vroegen kam erleden
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zich terecht af w aarom Schokking nim m er met zijn portefeuille had ge
zw aaid om zijn inzichten meer kracht bij te zetten.48 Het is im m ers zeer
vreemd dat hij dat gebruikelijke politieke middel schuwde om knopen door
te hakken. Als enige CH-minister bepaalde hij de facto mede de brede basis
van het kabinet. Van die 'm achtspositie' wist Schokking geen gebruik te
m aken.
Door de besluiteloosheid van het kabinet ontstond in de loop van 1949
een patstelling over het defensiebeleid die tot begin 1951 zou voortduren.
Intussen was vooral na het uitbreken van de Korea-oorlog in juni 1950 de
u rgentie van de defensie-opbouw toegenom en. V anuit h et parlem ent
kwam ongem een felle kritiek op het gebrek aan doortastendheid. Deze kri
tiek bew oog Schokking tot aftreden. Op 16 oktober 1950 werd hij opgevolgd
door s'Jacob. Na de ministersw isseling werd in de Kam er van verschillende
zijden de vraag gesteld in hoeverre het kabinet als geheel, en niet Schok
king alleen, verantw oordelijk was voor het falend defensiebeleid. Pas tij
dens de formatie van het kabinet-Drees II, in februari 1951, w erden de nood
zakelijke beslissingen genom en. Men koos in feite voor een 'vlucht naar
voren': m et een budget van ƒ 1,5 miljard per jaar (dat wil zeggen ƒ 500 m il
joen m éér dan Schokking had gevraagd) kon aan de verlangens van alle
krijgsm achtdelen worden voldaan.
Het is duidelijk dat de impasse waarin het Nederlands defensiebeleid be
gin 1949 terechtkwam, onder meer zo lang heeft geduurd omdat Schokking
niet in staat was kabinet en militaire raadgevers tot een beslissing te dwin
gen. Doch niet alleen Schokkings persoonlijke tragiek dient te worden b e
licht - immers de last die hij in 1948 op zijn schouders kreeg was nauw elijks
te dragen. Het is daarom de vraag of iemand anders dan Schokking er in
geslaagd zou zijn op korte term ijn de 'steen der w ijzen' te vinden, zoals
Schokking dat noem de, om het evenw icht aan te brengen tussen een m ili
tair m axim um en een financieel m inim um .49 Denkbaar is dat de politieke
crisis die in 1950 ontstond door de impasse in het defensiebeleid zich eerder
zou hebben voorgedaan en scherper zou zijn geweest w anneer een sterkere
persoonlijkheid of een politiek 'kopstuk' aan het hoofd van Oorlog en M a
rine de zaken op scherp had gesteld. In die zin was Schokking een 'over
gangsfiguur.' Hoewel zijn opvolger er evenmin in slaagde de problem en op
te lossen, had deze het voordeel dat in de herfst van 1950 zich toch meer
duidelijkheid aftekende, vooral in de internationale verhoudingen.
H.L. s'Jacob

L e v e n slo o p
Hendrik Laurentius s'Jacob werd op 5 april 1906 geboren als zoon van de
C om m issaris van de Koningin in U trecht. Na zijn studie rechten in de
Dom stad w erkte hij vanaf 1931 op de gem eentesecretarie in Vreesw ijk en
vanaf 1933 bij de provinciale griffie in Utrecht. Zes jaar later werd hij b e
noemd tot burgem eester in Valburg, Gelderland. In 1942 werd hij door de
Duitsers gearresteerd. De rest van de oorlog bracht hij als gijzelaar door in
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verschillende concentratiekam pen. Tijdens zijn gijzelaarschap bouw de hij
een hechte vriendschap op met Lieftinck.
Na de bevrijding m aakte hij een bliksem carrière. Aanvankelijk nam hij
zijn burgemeesterschap in Valburg weer op, maar al in novem ber 1945 werd
hij door Lieftinck naar Den Haag gehaald als secretaris-generaal van het m i
nisterie van Financiën. Tegelijkertijd trad hij op als tijdelijk vertegenw oor
diger van zijn departem ent in Indonesië. Ook overzee rees zijn ster snel. In
juni 1948 w erd hij genoemd als m ogelijke opvolger van jhr. H .F.L.K. van
Vredenburch als gedelegeerde van de Kroon naast gouverneur-generaal H.J.
van M ook.50 De benoem ing zou nog een jaar op zich laten wachten. Per 1
augustus 1949 werd hij aangesteld als gedelegeerde van de Kroon. Intussen
was tijdens de kabinetsform atie van 1948 zijn naam verschillende m alen
gevallen. Zo werd hij genoemd als lid van een 'driem anschap’ dat Van
M ook zou vervangen en als kandidaat voor Overzeese G ebiedsdelen. Ook
w erd hij genoem d voor Buitenlandse Zaken. Vooral L ieftinck en D rees
steunden steeds de kandidatuur van s'Jacob.51

Eisenhower op bezoek in Den Haag, 11 januari 1951; van links naar rechts: generaal ü .
Eisenhower, H.S. s'Jacob, generaal A. Gruenlher (stafchef van Eisenhower) en W. Drees

In januari 1950 benoem de de m inisterraad s'Jacob tot plaatsvervanger van
H.M. H irschfeld, in Indonesië gestationeerd, als regeringscom m issaris voor
het m ilitaire hulpprogram m a. Na de ondertekening van het bilaterale ver
drag met de VS, trad het M utual Defence Assistance Program eind januari
1950 in w erking. Als regeringscom m issaris vertegenw oordigde s'Jacob in
maart 1950 Lieftinck op de bijeenkom st van de ministers van Financiën van
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de NAVO-landen. Voorts woonde hij vanaf het begin de bijeenkom sten bij
van de Raad voor de M ilitaire Aangelegenheden van het Koninkrijk (Raad
M AK), een 'onderraad' van de m inisterraad. Kortom , s’Jacob gold als ge
kw alificeerd voor een toppositie, vooral als troubleshooter. Lieftinck hoop
te natuurlijk dat zijn ex-m edewerker financieel orde op zaken zou stellen,
eerder in beperkende dan in verruimende zin.
Na zijn aftreden in maart 1951 was s'Jacob werkzaam in het bedrijfsleven.
In 1956 werd hij curator van de TH in Eindhoven. Hij overleed in 1967.

s'Jacobs aanstelling niet onomstreden
s'Jacob kreeg onm iddellijk het vertrouw en van de volksvertegenw oordi
ging. Tilanus ging akkoord met de vervanging van Schokking. Volgens de
C H -voorm an w as s'Jacob de 'aangew ezen man'. W endelaar had respect
voor de moed w aarm ee s'Jacob 'deze H ercules-taak’ op zich had genomen.
Romme zei afwachtend te staan tegenover Schokkings opvolger: 'Niet met
grote bezorgdheid, daarvoor is zijn verleden te goed. Ook niet met bijzon
dere onbezorgdheid, daarvoor is zijn ambt te zwaar.'52
O verigens was de benoem ing niet geheel onomstreden. Bij de algem ene
beschouw ingen in de Tweede Kam er was vooral zijn politieke kleurloos
heid het probleem . Hij was im mers geen lid van de CHU en zou dat ook
niet w orden, zodat de basis van het kabinet versmald was. Zowel Oud als
Romm e legde hier de nadruk op. Vooral de liberale fractievoorzitter viel
over de ministersw isseling. Van een 'brede basis' was volgens hem nu geen
sprake meer. Hij herhaalde zijn eerder gedane oproep tot het vorm en van
een 'derde m acht' van VVD, CHU en ARP die in een kabinet evenredig
vertegenw oordigd zou moeten zijn. De bestaande toestand, w aarin KVP en
PvdA de lakens uitdeelden, achtte hij onbevredigend.53
In zijn antw oord ging Drees uitgebreid in op de achtergronden van de
keuze voor s'Jacob en de vermeende gevolgen daarvan voor de sam enstel
ling van het kabinet. Het was volgens de prem ier allerm inst de bedoeling
gew eest tot een andere samenstelling van het kabinet in politieke zin te ko
men. Doch bij de vervulling van deze vacature m oest 'volstrekt voorop’
staan het belang van de bezetting van de post uit een oogpunt van defensie
politiek. H et m oest daarom iemand zijn 'die reeds m et de defensievraagstukken van zeer nabij op de hoogte was en die ook met het kabinet in zo
d anig contact stond (...) dat hij onm iddellijk zou kunnen inspringen'.
s'Jacob was zo iemand. Volgens Drees werd de keuze vergem akkelijkt ’door
de om standigheid, dat de heer s'Jacob, zo niet lid van de CHU, dan toch be
paald de christelijk-historische beginselen is toegedaan. In die zin heeft niet
een verschuiving in het kabinet plaatsgehad als er gew eest zou zijn, w an
neer bijvoorbeeld hetzij van de KVP, hetzij van de PvdA een minister meer
in het kabinet ware geweest.' Drees zag niet in 'dat wij op dit ogenblik een
andere keuze hadden kunnen doen'.54 Tilanus m aakte geen bezw aar: 'Uit
het gebouw, dat in 1948 zo moeizaam was opgezet is een steen gevallen; dat
is altijd gevaarlijk, w anneer zulk een gebouw begint af te brokkelen. M ijn
houding ten opzichte van het kabinet zal daardoor niet gewijzigd w orden.’
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Oud en Romme hielden hun bezwaren echter overeind. De eerste meende
dat door teveel te letten op de deskundigheid van de ministers het politieke
beeld in het gedrang zou komen. De hele discussie werd eigenlijk over het
hoofd van s'Jacob gevoerd. Deze zei er later zelf over: 'Ik heb weleens de ge
dachte gehad (...) dat ik het lijdend voorwerp was van een anatom ische les,
wanneer het er om ging, vast te stellen, hoe mijn politieke gezindheid al of
niet w as.'55
In hun oordeel over het beleid van Schokking hadden veel kam erleden
gewezen op de uitgesproken rol van het kabinet bij de bepaling van dat te
zuinige beleid. Veel van die kritiek gold Lieftinck, die gezien werd als de
kw ade genius. De nauwe betrekkingen tussen s'Jacob en Lieftinck w erden
dan ook door sommige parlem entariërs ongunstig beoordeeld. H. Algra bij
voorbeeld stelde de nieuwe minister de vraag: 'Beschouwt U zich nu inder
daad, zoals U behoort te zijn, als tegenspeler van de M inister van Finan
ciën?' W endelaar meende echter dat de vroegere functie van s'Jacob ook
kon worden uitgelegd als een gunstige factor omdat de nieuwe bewindsman
op Financiën ju ist veel bem oeienis m et de defensiebegrotingen heeft ge
had .56
Op het verwijt, dat hij teveel aan Lieftinck gebonden zou zijn, w ilde s'Ja
cob zelf niet ingaan: 'Met Uw welnemen (...) zou ik niet w illen ingaan - om 
dat dit niet op mijn weg ligt - op het vele, dat er is gezegd (...) met betrekking
tot het kabinetsbeleid, in het bijzonder daar, w aar m ijn am btgenoot van
Financiën en het financiële beleid in het geding zijn gebracht. H et lijkt mij
beter, dat dit bij de algemene beschouwingen wordt behandeld en niet door
m ij.'57 Kortom, dat heikele probleem moest Drees maar oplossen.

s'Jacob als minister
s'Jacob is te kort aan het bewind geweest voor een beoordeling van zijn po
sitie in de ministerraad of van zijn optreden in het parlement. De m inister
trad slechts tweemaal op in de Defensiecommissie. Daar lijken zijn nuchte
re observaties, over de zwakke paraatheid van de krijgsm acht en over zijn
taak hierin verandering te brengen, in goede aarde gevallen te zijn. Hij was
van m ening dat hij 'geen rooskleurige m ededelingen' kon doen.58 Ook in
zijn enige optreden in het parlement, eind november in de Eerste Kamer bij
de verdediging van de defensiebegrotingen voor 1950, toonde s’Jacob zich
bijzonder nuchter. Zijn sobere uiteenzetting van de problem en en vooral
zijn stelling dat de tijd van plannenmakerij had plaats gem aakt voor han
delen, vielen in goede aarde. Dat hij in korte tijd de volksvertegenw oordi
ging voor zich w ist te winnen, was een belangrijk succes. In januari 1951
zou evenw el blijken dat het vertrouwen van het parlement in het defensie
beleid nog niet volledig hersteld was. De twijfels betroffen toen echter niet
s'Jacob persoonlijk, maar de aarzelende houding van het kabinet als geheel
tegenover de, door de kamerleden dringend gewenste, verhoging van de def ensie-insp ann in g .
s'Jacobs parlem entair optreden mag dan geslaagd geweest zijn, zijn func
tie van interm ediair tussen kabinet en legerleiding vervulde hij m et m in228
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der succes. Het lukte hem niet de hardnekkige tegenstellingen tussen beide
te overwinnen. Het kabinet bleef ook onder zijn bew ind aarzelend staan te
genover de verhoging van de defensie-inspanning die na het uitbreken van
de Korea-oorlog in juni 1950 van Nederland werd verwacht, vooral van de
zijde van de VS. W ellicht was de verwarring te groot om er enige greep op
te krijgen, maar het lijkt erop of s'Jacob, evenmin als zijn voorganger, erin
slaagde een duidelijke positie te formuleren en een en ander noodgedw on
gen op zijn beloop liet.
Ook s'Jacob lukte het niet de verhouding tussen het kabinet en de chef
van de generale staf te verbeteren. Schokking hield Kruis nog de hand bo
ven het hoofd, maar had niet kunnen verhinderen dat de relaties vooral in
de zom er van 1950 aanzienlijk verslechterden. Onder s'Jacob volhardde de
generaal in zijn eigenzinnige houding. Keer op keer kritiseerde hij in het
openbaar de aarzelingen van het kabinet. Ook in internationaal overleg
bleef hij naar eigen goeddunken handelen. Op 22 januari besloot de m inis
terraad de chef-staf uit zijn functie te ontheffen. Het ontslag van generaal
Kruis zou de belangrijkste beslissing zijn die onder verantw oordelijkheid
van s'Jacob werd genomen. Twee dagen later zou het kabinet de portefeuil
les ter beschikking stellen vanwege de Nieuw-Guineakwestie.

Niet meer terug in Drees II
Om partijpolitieke redenen zou s'Jacob niet meer terugkom en in het tweede
kabinet-Drees. Reeds in een vroeg stadium w as duidelijk dat Rom m es brede-basispolitiek het uitgangspunt zou zijn van de formatie. Derhalve moest
s'Jacob plaatsm aken voor een èchte partijman. Duynstee meent dat Tilanus
het aanblijven van s'Jacob op prijs zou hebben gesteld, m aar anderzijds ook
niet kon aanvaarden dat de VVD twee portefeuilles zou krijgen en de CHU
geen.59
Opvallend genoeg is de vervanging van s'Jacob, onder wiens bew ind toch
belangrijke beslissingen w aren genomen, in de Kam er nauw elijks aan de
orde gew eest. Bij de beraadslagingen over de regeringsverklaring in de
Tw eede Kam er repte Tilanus bijvoorbeeld met geen woord over het heen
gaan van de m inister van O orlog en M arine. In haar m em oires vertelt
W ttew aall van Stoetw egen dat zij het m oeilijk gehad heeft m et de vervan
ging van s'Jacob. Al erkende zij dat de reden ervoor plausibel was, zij vond
de manier waarop de minister, na goed werk verricht te hebben, aan de kant
werd geschoven 'onplezierig': 'Zo'n man werd dan door ons verder ook
volslagen genegeerd. Ik heb wel eens de indruk gehad dat hij er nooit hele
m aal overheen gekomen is.'60
Staatssecretarissen
Het is niet duidelijk w anneer het kabinet precies besloot tot de aanstelling
van staatssecretarissen voor O orlog en M arine. Op 11 april 1949 droeg
Schokking in elk geval twee kandidaten voor in de ministerraad: Fockem a
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A ndreae op Oorlog en M oorman op M arine. Zij zouden op 1 mei 1949 in
functie treden.
W.H. Fockema Andreae
Willem Hendrik Fockema Andreae (1909) was jurist. Vóór de oorlog was hij
werkzaam geweest op Buitenlandse Zaken en in het departem entale kabinet
van m inister-president H. Colijn. In 1940 stapte hij over naar O nderw ijs
w aar hij w aarnemend chef van het kabinet werd. Een jaar later volgde zijn
benoem ing tot directeur van het Centraal Bureau voor de Rijn- en binnen
vaart. Na de bevrijding was hij enige tijd hoofd van de N ederlandse Rijnvaartcom m issie in Duisburg. In 1946 trad hij in dienst van de bankiersfirm a
M ees en zoon in Rotterdam. Op het moment van zijn aanstelling als staats
secretaris w erkte hij in de rang van reserve-m ajoor in het kabinet van de
chef van de generale staf in Den Haag.

W.H. Fockema Andreae, staatssecretaris van Oorlog

Fockema Andreae was politiek actief. In 1939 had hij deelgenom en aan de
zogenoem de 'W oudschoten’-conferenties over de toekomst van de N eder
landse politiek. In 1940 was hij korte tijd werkzaam op het secretariaat van
de N ederlandse Unie. Tijdens de kabinetsform atie in 1948 was zijn naam
genoem d voor een m inisterspost. Hij was lid van de VVD. Ook al w as
Fockem a Andreae geen onbekende in de Haagse politiek, zijn benoem ing
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geschied d e vooral op voorspraak van Kruis. A an van kelijk overw oog
Schokking generaal-m ajoor M.R.H. Calmeyer voor te dragen als staatssecre
taris. Hij zei daarvan uiteindelijk te hebben afgezien 'aangezien dit aanlei
ding kan geven tot conflicten met andere leiders'.61 Gelet o p 'd e weerstand
van Kruis tegen een militaire staatssecretaris, was die zorg van de m inister
niet denkbeeldig. De generaal had laten weten dat een van de reserve-officieren uit zijn kabinet voor hem w èl aanvaardbaar zou zijn.62 Desgevraagd
verklaarde Fockem a Andreae zich bereid 'zich enige jaren voor de functie
beschikbaar te stellen'.
Drees vroeg zich af of Fockema Andreae vanwege zijn functie op de gene
rale staf 'voldoende zelfstandigheid zal betonen tegenover generaal Kruis
en andere m ilitaire deskundigen'. Schokking om schreef de kandidaat echter
als 'een krachtige figuur'. Ook minister van Verkeer en W aterstaat D.G.W.
Spitzen merkte op dat Fockema Andreae 'niet alleen een objectief oordeel
heeft, doch ook een grote overtuigingskracht'. Drie dagen later had Drees na
een eerste gesprek een 'gunstige indruk' van de kandidaat gekregen. Hij
concludeerde dat de raad akkoord kon gaan met zijn benoem ing.63
Volgens Drees was Fockema Andreae van mening 'dat de persoonlijke 2
in de legerleiding te zeer te wensen overlieten, terwijl er voorts een te w ei
nig efficiënt beheer w ordt gevoerd'. Hij had er vertrouwen in dat hij daar
als staatssecretaris verbetering in kon brengen.64 Inderdaad zou de staats
secretaris belangrijk werk verrichten op het terrein van de efficiency in de
krijgsm acht, m aar zijn voornaam ste taak zou liggen in de afw ikkeling van
de m ilitaire zaken in Indonesië: de in de krijgsmacht uiterst gevoelige kw es
tie van de fusie tussen het KNIL en de Koninklijke Landm acht alsmede de
repatriëring van de troepen uit Indonesië. Hoewel zijn rol in het kabinet uit
de aard van zijn functie beperkt bleef, valt in de notulen van de m inister
raad zijn beoordelingsverm ogen op. Vooral in de vaak verwarrende discus
sies over de plaats van de marine of over de Nederlandse taken in gealli
eerd verband is zijn nuchter oordeel opmerkelijk.
In novem ber 1950 zou Fockema Andreae aftreden. Na het ontslag van
Schokking had hij s'Jacob laten weten dat hij niet langer w ilde aanblijven.
D it w as geheel in overeenstem m ing met de voorw aarde van de tijdelijke
benoem ing die hij bij zijn aantreden had gesteld. Toch was het geen geheim
dat het w erk hem w as tegengevallen. De verhoudingen in de krijgsm acht,
w aarover hij Drees vóór zijn aantreden inlichtte, w aren er kennelijk niet
beter op geworden: 'Er is in de militaire wereld met alle sterren en strepen
vaak een zekere sfeer van zelfverheffing, welke mij niet aanspreekt.'65 Foc
kema Andreae keerde terug als firmant van M ees en zonen en werd later
directeur van de bank Mees en Hope.
H.C.W. Moorman
Henricus Cornelis W illem M oorman werd in 1899 geboren. Na zijn eindex
am en op het kleinsem inarie Rolduc m eldde hij zich aan bij het Koninklijk
Instituut voor de M arine. In 1919 werd hij benoem d tot luitenant-ter-zee
derde klasse. Hierna werkte hij in verschillende diensten van de m arine zo231
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w el in Nederland als in Indië. De jaren 1942-1945 bracht hij door in Japanse
krijgsgevangenschap. In 1947 volgde zijn bevordering tot schout-bij-nacht.
Op het m om ent van zijn benoeming als staatssecretaris was hij vlagofficierpersoneel. Uit hoofde van die functie was hij in novem ber 1948 opgetreden
in de D efensiecom m issie. Verdere bem oeienissen met de 'politiek' vóór
1949 zijn niet aantoonbaar. De rooms-katholieke M oorman was bij zijn aan
treden in het kabinet-Drees nog geen lid van de KVP.66 M oorm ans aanstel
ling lijkt grotendeels een marine-aangelegenheid te zijn geweest.

Vice-admiraal H.C.W. Moorman, staatssecretaris van Marine

De voorgenom en benoem ing van M oorman had in april 1949 in het kabi
net nog enige bedenkingen opgeleverd. Gevreesd werd dat met een staats
secretaris, die afkomstig was uit de marine, het paard van Troje zou worden
binnen gehaald. Kon van hem gevraagd worden mee te w erken aan belang
rijke bezuinigingen op de marine? Schokking verdedigde zijn kandidaat
door te stellen dat elke m arinedeskundige bezw aar zou m aken tegen in 
krim ping van de vloot. Ten aanzien van de m arineplannen bestond nog
veel onzekerheid en van M oorman kon verwacht w orden 'dat hij zal m ee
werken aan de coördinatie'. Daags daarop sprak Drees met de kandidaat. De
prem ier was onder de indruk van de kennis van zaken van M oorman, die
bovendien oog had getoond 'voor de noodzakelijkheid om tot een efficiënte
organisatie en tot besparingen te komen'. M oorman had het afstoten van de
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kruisers niet raadzaam geacht, maar m eende dat besparingen gevonden
zouden kunnen w orden in het 'oprekken' van bouw program m a's en even
tueel in het tijdelijk 'opleggen' van de 'Karei Doorman'. Drees m eende dat
een besluit om de grote oppervlakteschepen van de hand te doen 'voor het
ogenblik' niet opportuun was. Deze kwestie zou bij de benoem ing van de
staatssecretaris dan ook opengelaten kunnen worden. Onder die voorw aar
de verklaarde de ministerraad zich akkoord met de aanstelling van M oor
m an .67
Het belang van het optreden van M oorman als staatssecretaris lag vooral
op drie terreinen. Ten eerste w erden onder zijn verantw oordelijkheid de
vlootplannen van de m arine teruggebracht tot redelijke proporties. Ten
tweede slaagde hij er in korte tijd in het vertrouwen van het parlem ent te
winnen. De populariteit die hij in de Staten-Generaal genoot zal zijn positie
ongetw ijfeld hebben versterkt op het derde terrein: de m inisterraad. D aar
m oest M oorm an alle zeilen bijzetten om te voorkom en dat de m arine, zo
als hij zei, 'doodgemaakt' zou w orden.68 M oorman zou tot 1959 staatssecre
taris van M arine blijven. Daarna zou hij enige tijd kamerlid w orden voor
de KVP. Na het aftreden van Fockema Andreae werd hij ook tijdelijk staats
secretaris van Oorlog tot F.J. Kranenburg hem in juni 1951 in die functie op
volgde.

Afwikkeling van zaken in Indonesië

De m ilitaire inspanning in Indonesië na 1945 heeft vergaande consequen
ties gehad voor de N ederlandse bijdrage aan de w esterse defensiesam en
werking. Vooral de landmacht was geheel ingesteld op de taak overzee. Het
grootste deel van m aterieel, manschappen en kader bevond zich in Indone
sië. H et apparaat in N ederland m oest nieuw e lichtingen dienstplichtigen
een elem entaire opleiding geven en deze vervolgens zo snel m ogelijk uit
zenden.
Tot medio 1949 stond het kabinet op het standpunt dat de verplichtingen
jegens de WU niet ten koste m ochten gaan van de m ilitaire taak in Indone
sië. H et gevolg was dat de landm acht nauw elijks gelegenheid kreeg zich
voor te bereiden op de omschakeling na de soevereiniteitsoverdracht. Toen
het zover was, stond met name het departem ent van Oorlog voor giganti
sche organisatorische problem en. De politieke verantw oordelijkheid voor
de feitelijke m ilitaire verrichtingen in Indonesië lag bij het departem ent
van O verzeese G ebied sdelen .69 De m inister van O orlog w as w èl verant
w oordelijk voor de oplossing van een tweetal gecom pliceerde problem en:
de repatriëring en de vervanging van de troepen overzee en de fusie van
het KN IL m et de Koninklijke Landm acht. Beide vraagstukken lagen in het
parlem ent zeer gevoelig. Ze zorgden voor een aanzienlijke verzwaring van
de taak van de minister, alsmede van de staatssecretaris van Oorlog, Focke
ma Andreae, die m et de uitvoering ervan was belast.

233

Hoofdstuk III Miljarden voor defensie?

De opheffing van het KNIL
In het hoofdstuk over de Indonesische kwestie wordt de nodige aandacht
besteed aan de opheffing van het KNIL. Op de R onde-Tafelconferentie
(RTC) m islukten de Nederlandse pogingen om het KNIL een plaats te ge
ven in de nieuw e verhoudingen m et Indonesië: een om vangrijke N eder
landse m ilitaire aanwezigheid na de soevereiniteitsoverdracht was voor de
Indonesiërs onaanvaardbaar. Op de conferentie werd overeenstem m ing b e
reikt over de liquidatie van het KNIL. Inheemse m ilitairen kregen de keuze
over te gaan naar het leger van de Verenigde Staten van Indonesië of ont
slag te nem en. Zij die de N ederlandse nationaliteit hadden, kregen daar
naast de m ogelijkheid over te stappen naar de K oninklijke Landm acht.
Krachtens de RTC-akkoorden m oest het KNIL worden ontbonden. Het Ko
ninklijk Nederlandsch-Indisch Leger hield op 26 juli 1950 op te bestaan.
De parlem entaire bem oeienis bij de gang van zaken is gering geweest. De
bij de RTC betrokken kamerleden hadden meer aandacht voor politieke za
ken en lieten de m ilitaire onderhandelingen over aan de staatssecretaris en
diens ambtenaren. Na de RTC werd de Defensiecommissie regelm atig geïn
formeerd over het verloop van de besprekingen over de inpassing van de
N ederlandse ex-KN IL-m ilitairen in de Koninklijke Landm acht. Dit gecom 
pliceerde, technische probleem werd evenwel in de loop van 1950 overschaduwd door de Molukse kwestie.
Repatriëring en demobilisatie

Telkens zveer uitgesteld
Het verm inderen van het troepental in Indonesië en met name de aflossing
en repatriëring van de '7 decem ber'-divisie, alsm ede de in ju n i/ju li 1947
uitgezonden tweede divisie, was reeds onder het kabinet-Beel een gevoelige
kwestie. In de MvT op de begroting voor 1948 werd gesteld dat de 7 december’-divisie in 1948 zou terugkeren en dat de tweede divisie 'indien m oge
lijk' tegen het einde van dat jaar geheel of gedeeltelijk zou terugkeren. Dit
onder het voorbehoud 'indien de politieke om standigheden dit m ogelijk
m aken ’.70 M aar deze toezegging was niet houdbaar. De legerleiding zag de
gevechtskracht van haar troepen niet graag verzwakt door het vertrek van
ervaren militairen. Zij oefende grote druk uit op de politieke autoriteiten in
N ederland om de repatriëring te vertragen.71 Reeds in de MvA m oest m i
nister Fiévez op zijn toezegging terugkomen, omdat 'de toestand in Indo
nesië zich niet zodanig heeft ontwikkeld, als de regering hoopte bij het tot
stand komen van de begroting'. De terugkeer van de '7 decem ber'-divisie
zou m oeten w orden uitgesteld tot het voorjaar van 1949, terwijl pas daarna
de tweede divisie naar Nederland zou kunnen terugkeren.72
A anvankelijk hoopte Schokking de voornem ens van zijn voorganger
nog te kunnen uitvoeren, dat wil zeggen de troepen overzee terug te bren
gen van 84.700 tot 72.400 man, door in het voorjaar van 1949 de '7 decem 
ber'-divisie en in het najaar de tweede divisie te repatriëren. W ederom met
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de slag om de arm in de M vT 'zo de toestand in Indonesië zich ontw ikkelt
zoals de regering hoopt'.73 Bij de schriftelijke behandeling van de begroting
voor 1949 bleken de meeste kam erleden zich met deze opstelling te ver
enigen. Zij concludeerden dat 'de duur van het verblijf in Indonesië (...) ui
teraard afhankelijk (is) van de ontw ikkeling der dingen'. Tegelijkertijd w e
zen velen op de noodzaak van duidelijkheid in het beleid. Uitstel van aangekondigde repatriëring werkte slecht op het m oreel der troepen en op het
thuisfront. Zorgwekkend was voorts de lange diensttijd van sommige Indonesiëveteranen: veel dienstplichtige onderofficieren zouden al vier tot zes
jaar onder de wapens zijn. Tenslotte vroegen velen zich af of de w et van au
gustus 1947, die de uitzending van dienstplichtigen beperkte tot eind 1949,
niet gew ijzigd m oest w orden.74 In zijn antwoord wees Schokking erop dat
het dem obilisatiebeleid voor een belangrijk deel afhankelijk was van facto
ren die niet door de regering w erden beheerst. Hij betreurde het 'in hoge
mate' dat tot opschorting van de demobilisatieplannen moest worden over
gegaan. Hij dacht echter het vertrouwen te hebben dat ook de betrokkenen
de noodzaak ervan zouden inzien.75
Tijdens de openbare behandeling van de oorlogsbegroting in januari 1949
(dus in de maand volgende op de tweede politionele actie) viel de com m u
nist J. Haken het beleid van Schokking hard aan. Hij verwees naar de toe
zegging van Fiévez de '7 december'-divisie reeds vóór eind 1948 te dem obi
liseren. Haken vreesde nu dat deze 'noodlotsdivisie' nog geheel 1949 zou
m oeten dienen.76 De meerderheid in de Tweede Kamer bleek evenwel met
het kabinet van m ening dat voorlopig nog niets definitiefs te zeggen viel
over de dem obilisatie. Van verschillende zijden werd echter wel gew aar
schuwd voor de gevaren voor het m oreel van de troepen overzee. Hooij
(KVP) hoopte dat 'nu de toestand in Indonesië zich meer gaat consolideren,
binnen korte tijd een nieuw schema zal kunnen w orden vastgesteld, een
schem a w aarvan naar ik hoop niet zal behoeven te w orden afgew eken'.
Vooral de enkele honderden oorlogsvrijw illigers die sedert 1945 onder de
wapens waren, m oesten snel terugkeren. Ook Vermeer (PvdA) m aakte zich
ernstig zorgen over de duur van het verblijf in Indonesië en de beloften
over repatriëring, gedaan in Indonesië door met nam e hogere landm achtofficieren. Intussen pleitte de socialist voor een betere verzorging van de
troepen in Indonesië en, met Hooij, voor verzekering van de toekom stm o
gelijkheden der gedem obiliseerden. In zijn antwoord uitte Schokking de
hoop dat de Kam er ervan overtuigd was 'dat ook de Regering m eent, dat
een lang verblijf voor de troepen in Indonesië ongeschikt is’.77
Ook in de Eerste Kamer bleek in mei 1949 veel begrip te bestaan voor de
problem en van de m inister. De m otie-Schoonenberg (CPN), w aarin werd
gevraagd de '7 d ecem ber’-divisie 'onm iddellijk te dem obiliseren', werd
door alle partijen (de CPN uitgezonderd) verworpen. 'De om standigheden
zijn sterker dan de regering', zo motiveerde W endelaar (VVD) zijn stand
punt. Ook Van V oorst tot Voorst (KVP) achtte de onm iddellijke terugkeer
onverantw oord, daar deze ten koste zou gaan van de achterblijvende troe
p en .78 In het algemeen bestond het vertrouwen dat de regering alles in het
w erk zou stellen voor de spoedige terugkeer van de '7 decem ber'-divisie,
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zodra de toestand dat toeliet. In het nieuwe repatriëringsschem a zou deze
divisie voor 1 februari 1950 geheel zijn teruggekeerd.79
E en nieuwe com plicatie
In de zom er van 1949 deed zich in het kabinet een nieuw probleem voor:
m oesten, m et de RTC in zicht, nieuw e troepen naar Indonesië gezonden
w orden ter aflossing? In een departem entale nota werd gesteld dat in 1950,
ter vervanging van (dringend) te repatriëren eenheden, zelfs m éér troepen
zouden m oeten worden uitgezonden dan in 1949. Uitgangspunt w as dat bij
een eventuele m islukking van de RTC Nederland in staat m oest zijn een
m ilitaire oplossing in Indonesië te forceren. In juli 1.949 beschikte de land
m acht over 84.000 man in Indonesië. Dat was 14.000 boven de in de begro
ting voor dat jaar geraamde sterkte, als gevolg van de vertraging van de de
m obilisatie. H et kabinet had reeds eerder besloten dat de inspanning in In
donesië voorrang zou hebben boven de Nederlandse bijdrage aan de w ester
se defensie. Doch tijdens het kabinetsberaad in juli werden de consequenties
van die keuze ineens pijnlijk duidelijk: zou het kabinet aan de prioriteit
van Indonesië vasthouden dan kon eind 1950 niet begonnen worden m et
de opleiding van troepen voor W U-taken. Uitgaande van de veronderstel
ling dat de gerepatrieerde '7 december'-divisie en de tweede divisie ook vol
doende zouden zijn om aan de geallieerde verplichtingen voor 1950 te vol
doen (d.w.z. twee divisies op te leiden), werd besloten dat de inspanning in
de Oost toch prioriteit zou houden. De ministerraad bepaalde dat zes batal
jons van de lichting 1950-1 opgeleid zouden worden voor uitzending naar
Indonesië en dat uiterlijk in februari 1950 een nader besluit zou worden ge
nom en over de noodzakelijkheid van deze uitzending. Anderhalve maand
later besloot het kabinet dat geen troepen meer uitgezonden zouden worden
nadat de soevereiniteitsoverdracht eenm aal had plaatsgevonden.80
N a afloop van de RTC deden zich twee nieuw e problem en voor w aar
door het repatriëringsschem a werd vertraagd. Allereerst was daar het tech
nische probleem van de beperkte scheepsruimte. Ten tw eede w aren Neder
landse troepen nodig ter bescherm ing van de Am bonese kam pen op Java.
Toch vroeg het kabinet in oktober 1949 in het w etsontwerp voor de verlen
ging van de term ijn voor uitzending van de dienstplichtigen slechts een
verlenging van één jaar aan. De m inister m eende, ondanks de problem en
die zich konden voordoen, 'voor het tegenwoordige' niet verder te m oeten
gaan dan dat ene jaar. Het was zijn wens de voorgenom en repatriëring in
snel tempo voort te zetten.81
Met uitzondering van de CPN stemde de Kamer in met dit wetsontw erp,
nadat Drees in een nota nog had vermeld dat de vooruitzichten voor de
voltooiing van de repatriëring in 1950 waren verbeterd. De prem ier m eende
dat er nu over zoveel scheepsruim te beschikt kon w orden dat, 'onvoorzie
ne om standigheden voorbehouden’, de terugkeer van de dienstplichtigen
zijn beslag zou krijgen ’vrij zeker geruime tijd voordat het jaar 1950 ten ein
de loopt’.82 Alleen de CPN protesteerde tegen de verlenging van de termijn
en wees op de overschrijding van de eerder aangekondigde dem obilisatie236
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term ijn. D e com m unisten protesteerden tevens tegen het uitzenden van
nieuw e eenheden, ook al betrof het slechts onontbeerlijke 'dokters en ver
bindingsm ensen', zoals Schokking had gesteld.83

Eindelijk op gang
In de tweede helft van 1949 kwam de repatriëring, ondanks de problemen,
goed op gang. Vanaf januari 1950 werd het tempo aanzienlijk opgevoerd.
Per m aand w erden ruim tienduizend m ilitairen verscheept.84 In het VV bij
de begroting voor 1950 spraken vele kamerleden hun w aardering hierover
uit 'alsm ede voor de grote persoonlijke belangstelling w aarvan de b e 
w indsm an bij de aankomst der schepen blijk geeft'. Toch was er reden voor
kritiek. Zou het oorspronkelijk opgestelde schem a gehandhaafd kunnen
w orden? W aarom werden toch nog nieuwe troepen uitgezonden?85
In de MvA stelde Schokking dat zijn streven erop was gericht streng de
hand te houden aan het repatriëringsschem a en dat het slechts tw eehon
derd uitgezonden vrijw illigers betrof, die technisch w erk (onder andere
voor de repatriëring) zouden uitoefenen. De m inister stelde ten slotte met
voldoening vast dat voor de reeds gerepatrieerden de 'wederinschakeling in
het arbeidsproces’ voorspoedig verliep.86 Toch m oesten in septem ber 1950,
tijdens de openbare behandeling van de begroting voor 1950, vertragingen
in de repatriëring w orden geconstateerd. V olgens Fockem a Andreae was
deze vertraging 'niet de schuld van de Regering, maar is onder m eer gele
gen in het feit dat wij in de zomerm aanden een onvoldoende hoeveelheid
scheepsruim te ter beschikking hadden gekregen'.87 In augustus 1949 bere
kende men in de ministerraad dat met de repatriëring, gegeven de capaciteit
aan troepenschepen ongeveer twee jaar gemoeid zou zijn. Een beroep doen
op de A ngelsaksische landen was onmogelijk omdat die zelf ook een tekort
aan troepenschepen hadden.88
Fens en Verm eer uitten kritiek op de operatie, vooral ten aanzien van de
onduidelijkheid over de gang van zaken voor de soldaten en hun fam ilie
led en .89 In de Eerste Kamer protesteerde J.P. Schalker (CPN), eind novem 
ber, tegen het feit dat, in tegenstelling tot de schriftelijke toezegging van
Drees in novem ber 1949, niet alle troepen voor het eind van 1950 gerepatri
eerd zouden w orden.90 In november 1950 stonden nog vijfduizend man in
Indonesië.
Over het 'pijnlijke' punt van de repatriëring van de troepen uit Indone
sië verklaarde s'Jacob: 'Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de Regering
om de Koninklijke Landmachttroepen, welke wij daar nog hebben, vóór het
einde van het jaar thuis te laten komen of in ieder geval varende naar huis
te hebben. Dit zou zeer zeker ook gebeurd zijn en reeds voltooid kunnen
zijn, w are het niet, dat de ontwikkeling in de grote Oost dusdanige m oeilijk
heden heeft opgeleverd, dat een deel van de Am bonese troepen niet naar
Am bon kon terugkeren en (...) naar Java is teruggestuurd.' N ederlandse
troepen w aren in Indonesië achtergelaten ter bescherm ing van de Am bone
se kam pen op Java. D e m inister verwachtte 'dat dit toch een korte verlen-

237

Hoofdstuk III Miljarden voor defensie?

ging zou betekenen van het verblijf van de H-brigade en enkele kleinere
onderdelen in Indonesië'.91
Het bovenstaande speelde zich af op 29 november. Reeds op 8 decem ber
w erd het ontw erp van w et gepresenteerd voor de verlenging van de ter
m ijn van uitzending van dienstplichtigen, van eind 1950 tot april 1951,
voor ten hoogste drieduizend man. De m otivatie daarvoor was de kw estie
van de dem obilisatie van de Am bonese ex-KN IL-m ilitairen, die bij de op
heffing van het KNIL de tijdelijke status van N ederlands m ilitair kregen,
hangende de afwikkeling. Die demobilisatie - naar de plaats van keuze - had
nog steeds niet plaatsgevonden 'door bekende en door de Regering ten zeer
ste betreurde om standigheden'.92
De com m unisten laakten de houding van de regering die volgens hen
'bij herhaling' voedsel zou hebben gegeven aan de opvatting dat alle troe
pen voor eind 1950 Indonesië zouden hebben verlaten. De overige kam er
leden zagen echter de noodzaak van de verlenging in. Toch hadden ook zij
enige kritiek op de gang van zaken. Een deel van hen verklaarde bij voor
beeld de uitlatingen van de m inister te betreuren die de indruk hadden
gew ekt dat de dienstplichtigen vóór 31 decem ber 1950 zouden zijn in ge
scheept. Bijna algemeen werd door de kamerleden aan gedrongen op een b e
tere verzorging - op het gebied van kleding en vooral van voeding - van de
m ilitairen in Indonesië.93
Tegen het w etsvoorstel werd echter in de beide kamers geen bezwaar ge
maakt, behalve door de CPN. In de Tweede Kamer wees Haken er nogm aals
op dat de regering herhaaldelijk had betoogd, of tenminste de suggestie had
gew ekt, dat de Nederlandse dienstplichtigen op de kortst m ogelijke termijn
n aar N ederland zouden repatriëren. Hij vroeg zich vervolgens af w elke
zekerheid bestond dat het resterend deel van de troepen ditmaal wèl binnen
de gestelde termijn zou worden gerepatrieerd. Zou de regering de kwestie
van de Am bonezen in de toekomst dan in de hand kunnen houden?94 De
zelfde vragen stelde J.A. Jonkm an (PvdA) in de Eerste Kamer. Ook de PvdA
w as bereid de verlenging van de term ijn van uitzending te aanvaarden,
doch achtte de termijn 'maar van betrekkelijke waarde'. 'Wij w illen onder
strepen (...) dat de Regering hier, zoals meer is gebeurd en zoals zij blijkbaar
in beginsel m oeilijk kan aanvaarden, onvoldoende beseft, dat zij staat voor
een zaak, die zij niet in de hand heeft.' Volgens Jonkman had de regering de
zaak niet in de hand omdat zij in de eerste plaats 'verreikende verplichtin
gen’ had tegenover de Ambonezen, in de tweede plaats om dat hier m oest
worden gew erkt m et Indonesië en op haar grondgebied en om dat zich op
Am bon ernstige m oeilijkheden hadden voorgedaan en ten slotte om dat
duidelijk was dat de N ederlandse troepen zo snel m ogelijk huisw aarts
m oesten keren.95
Het w etsontwerp gaf ook andere kamerleden aanleiding dieper in te gaan
op het Am bonese probleem. Kern van de zaak was evenwel dat het parle
m ent in de laatste etappe van de repatriëring der N ederlandse troepen uit
Indonesië het kabinetsbeleid steunde. W endelaar vatte de algem ene stem 
m ing sam en: 'Wij begrepen allen, dat het noodzakelijk is, dat die mensen
daar blijven moeten.' Overigens was W endelaar de enige die de loftrompet
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stak over de repatriëring. Hij noemde het een ’grote prestatie': 'Als uitvloei
sel van (de) soevereiniteitsoverdracht moesten de Nederlandse troepen, die
nog in Indonesië waren, vóór 1 januari 1951 uit Indonesië vertrokken zijn.
Dat is ook grotendeels geschied. In 1950 zijn 70.000 man gerepatrieerd en
aangezien men reeds in 1949 hiermede was begonnen, kon men in augustus
de 100.000-ste gerepatrieerde m ilitair registreren. Een topprestatie op het
gebied is geleverd in M ei, toen 9 troepenschepen in Nederland zijn terug
gekeerd m et gedem obiliseerde of te dem obiliseren m ilitairen. Dat is een
gew eldige prestatie van de legerleiding, w aarvoor naar m ijn m ening een
woord van lof niet mag worden onthouden.’96
Besluit
In het algem een gold dat, gezien de prioriteitstelling van het kabinet, het
einde van de m ilitaire inspanning in Indonesië de weg vrijm aakte voor de
totstandkom ing van de N ederlandse bijdrage aan de w esterse defensie. In
het bijzonder was de oplossing van de problemen van de repatriëring en de
opheffing van het KNIL een noodzakelijke voorw aarde voor de opbouw
van de landstrijdkrachten in Nederland. Voor zijn beleid heeft de m inister
steeds de steun van het parlement gekregen. Met de toekomst van het KNIL
hadden de kamerleden weinig bemoeienis.
De afwikkeling van de militaire zaken in Indonesië was een gunstige uit
zondering in de politieke loopbaan van Schokking: hij oogstte zelfs enige
w aardering van de zijde van een volksvertegenw oordiging die voor de rest
van zijn optreden steeds minder achting toonde.

Geallieerde militaire samenwerking

De N ederlandse bijdrage aan de W esteuropese bondgenootschappelijke de
fensie stelde het kabinet voor grote problemen. Na een overzicht van de in
ternationale aspecten van de W U-samenwerking zal kort worden ingegaan
op de standpunten van het kabinet en vervolgens op de gedachtenwisseling
en besluitvorm ing in het parlement.
Bondgenootschappelijke militaire samenwerking: 'vijf kale kikkertjes'
Het Pact van Brussel uit maart 1948 en het NAVO-verdrag van een jaar la
ter w aren van groot belang voor de N ederlandse veiligheidspolitiek. De
Duitse inval in mei 1940 had aangetoond dat N ederland niet m eer bij
m achte w as zijn grenzen alleen te verdedigen en dat het m achtsevenw icht
in Europa niet meer door Frankrijk of Engeland gehandhaafd kon worden.
Alleen de VS konden nog die rol vervullen. Zij dienden derhalve blijvend
bij de veiligheidspolitiek van West-Europa betrokken te worden. Al in 1942
pleitte de toenm alige m inister van Buitenlandse Zaken, E.N. van Kleffens,
voor een A tlantisch bondgenootschap. De one xvorld policy van F.D. Roose239
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velt en H.S. Trum an bood aanvankelijk geen ruimte voor regionale bond
genootschappen. N aarm ate echter de spanningen m et de Sovjet-U nie in
1947 toenamen, veranderde de Amerikaanse opstelling. De totstandkom ing
van de W esterse Unie in 1948 werd in W ashington toegejuicht. De WU had
voor Den Haag vooral betekenis als opstap voor een alliantie m et de VS.
Vrij snel daarna begon het overleg over een Atlantisch bondgenootschap.
M et de oprichting van het Atlantisch bondgenootschap, in april 1949, ging
de N ederlandse wens van Amerikaanse deelname aan de W esteuropese de
fensie in vervulling. Pas in het najaar van 1950 zou een begin gemaakt w or
den m et de opbouw van een NAVO-defensie. Tot die tijd w as de W U het
orgaan w aarbinnen de voorbereidingen voor de gezam enlijke verdediging
plaatsvonden.
H et m ilitaire apparaat van de WU kwam slechts langzaam van de grond.
De vijf m inisters van defensie aanvaardden op hun eerste bijeenkom st in
mei 1948 het beginsel dat een verdediging van het gezam enlijk grondgebied
zo ver m ogelijk oostwaarts gevoerd zou worden, net zo lang tot de VS hulp
zoud en b ied en .97 In septem ber w erd veldm aarschalk M ontgom ery b e 
noem d tot voorzitter van het com ité van opperbevelhebbers van de WU.
M aar het bleef, aldus generaal Kruis, 'een verdrag van vijf kale kikkertjes,
die wel kw aakten, maar w einig konden doen'.98 Tegenover de overw eldi
gende troepenm acht van de Sovjet-U nie had de WU nauw elijks iets in te
brengen. N iet alleen Nederland, maar ook Frankrijk en Groot-Brittannië be
schikten als gevolg van hun overzeese verplichtingen over w einig m idde
len om snel een defensie op te bouwen. Een belangrijk gegeven was ook dat
de W esteuropese m ogendheden in 1948 ervan uitgingen dat M oskou niet
op korte term ijn een oorlog zou beginnen omdat de Sovjet-U nie daar nog
niet toe in staat zou zijn. Dit wilde niet zeggen dat zij de m ogelijkheid van
een gewapend conflict uitsloten. Een defensieplan diende daarom zo snel
m ogelijk te w orden opgesteld. De WU werd aanvankelijk vooral gezien als
een politieke alliantie die m oest voorkom en dat W est-Europa door 'vijfde
colonne'-activiteiten ten prooi zou vallen aan de Sovjet-U nie. Een reactie
op 'Praag’ derhalve en op de machtspositie van de com m unisten in Frank
rijk en Italië. De lidstaten w aren bovendien van mening dat de nationale
program m a's voor econom isch herstel niet in gevaar gebracht m ochten
w orden door de defensie-inspanning. Zij verschilden van m ening over de
verdeelsleutel voor de lasten.99
O nder leiding van Montgomery werd in januari 1949 een plan opgesteld
voor de defensie op korte termijn. In geval van oorlog zou langs de Rijn
een verdedigingslinie gevorm d w orden. Het plan voorzag in de opbouw
van landstrijdkrachten en een luchtverdediging. Doel van de operaties zou
zijn een Sovjetrussische aanval zo lang te w eerstaan, tot de hoofdstrijd
krachten van overzee zouden zijn aangekom en om de u iteindelijke strijd
m et de vijand aan te gaan. Het plan werd als korte-term ijnplan in juli 1949
door het W U-defensiecom ité aangenomen als target voor eind 1951. M edio
1949 begon de W U schattingen te maken voor de m iddellange term ijn w el
ke in april 1950 door de NAVO werden overgenomen in het m iddellangeterm ijnplan. M aar de discrepantie tussen de militaire plannen en de natio240
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nale p olitieke realiteiten werd daardoor alleen maar pijnlijker. Alle lid 
staten m aakten voorbehouden ten aanzien van de toegew ezen taken. De
vastgestelde targets w aren kennelijk voor alle partners onaanvaardbaar of
onuitvoerbaar. Dat was begrijpelijk: de beraadslagingen in de W U w erden
overschaduw d door de hooggespannen verwachtingen van het in april ge
sloten Atlantisch pact. De VS speelden in de defensieplannen een cruciale
rol als leveranciers, niet alleen van het m aterieel voor de W U -defensie,
m aar ook van de strijdkrachten.100
De lidstaten w aren zich ervan bew ust dat W ashington als voorw aarde
voor hulpverlening extra inspanningen van de W esteuropese landen zou
eisen. Maar dit besef doorbrak hun afwachtende houding niet. Overigens b e
nadrukte W ashington dat de defensie-inspanning niet ten koste m ocht gaan
van de econom ische herstelprogram m a's in het kader van het M arshall
plan.
De noodzaak van Am erikaanse steun - m aterieel, financieel en fysiek voor de W esteuropese defensie werd vanaf het begin door de W U onder
streept. De W U-plannen gingen ervan uit dat de VS in geval van een gew a
pend conflict snel en m assaal zouden interveniëren met atoom w apens en
land- en luchtstrijdkrachten. Met het oog op het vernietigende karakter van
een eventuele oorlog was het voor de W U-landen van essentieel belang dat
de strijd zover m ogelijk oostw aarts gevoerd zou worden. Dit w as zonder
Am erikaanse steun onmogelijk. De WU ging in haar defensieplanning ech
ter uit van een mate van Am erikaanse bijstand waartoe de VS niet bereid
waren. D e VS beschikten niet over de landstrijdkrachten om een dergelijke
defensie m ogelijk te maken. Bovendien achtte de luchtm acht het nut van
een door de WU gewenste massive air-strike op de Sovjet-Unie gering. Deze
zou in elk geval een snelle verovering van W est-Europa niet in de weg
staan. De Amerikaanse strategische plannen gingen er vanuit dat W est-Eu
ropa in geval van een Sovjetaanval onder de voet gelopen zou worden. Zij
voorzagen in een snelle terugtocht uit Europa. Eind 1949 werd een nieuw
plan opgesteld door de WU, dat weliswaar de bereidheid toonde een Sovjet
aanval langer tegen te houden, maar de verdedigingslinie bij Zuid-Spanje
en G root-Brittannië legde. In W ashington verw achtte men dat een R ijn /
Alpen-defensie op zijn vroegst pas in 1957 te realiseren zou zijn.101
Voorrang voor de inspanning in Indonesië
De besluitvorm ing van het kabinet ten aanzien van het defensiebeleid tot
aan het uitbreken van de Korea-oorlog in juni 1950 verliep in twee stadia.
Tot de lente van 1949 kreeg de militaire inspanning in Indonesië prioriteit
boven eventu ele bijd ragen aan de bond genootschappelijke d efensie in
W est-Europa. M et de RTC in zicht raakte de militaire bem oeienis m et Indo
nesië op de achtergrond, al zou de afwikkeling ook in 1950 nog zwaar op de
begroting van Oorlog drukken. Pas in het voorjaar van 1949 werd een begin
gem aakt met de voorbereidingen van de defensie in N ederland zelf. U it
gangspunt van het kabinet in deze tweede fase was dat de uitgaven zo be
perkt m ogelijk m oesten zijn en dat Nederland niet méér zou opbouw en
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dan in het kader van de WU en later de NAVO overeengekom en werd. De
N ederlandse bijdrage zou voorts in een redelijke verhouding m oeten staan
tot die van de andere bondgenoten. Door dit standpunt zou het kabinet op
den duur in conflict komen met de m ilitaire leiding en met het parlem ent
en bovendien internationale druk, vooral van de VS, moeten doorstaan.
Toen Schokking eind augustus 1948 uiteenzette dat N ederland op dat
m om ent geheel onverdedigd was, schrokken de m inisters nogal. Aan ge
oefende landstrijdkrachten w aren op dat m om ent in N ederland slechts
drieduizend man territoriale troepen beschikbaar. Desondanks wees de m i
nisterraad het voorstel van Schokking af om alvast te beginnen m et de op
bouw van de defensie in N ederland, hetgeen een voortzetting betekende
van het beleid van het kabinet-Beel. In de woorden van Lieftinck w as 'de
N ederlandse taak in Indië zó groot (...) dat er daarnaast geen gelden be
schikbaar kunnen worden gesteld voor een enigszins behoorlijke verdedi
ging van het moederland. (...) Er kan pas iets gedaan w orden, w anneer de
toestand in Indië verbeterd is.'102 Tegenover het parlem ent uitte de regering
zich hierover in de troonrede van 21 septem ber 1948: 'De toestand van 's
lands financiën noopt ertoe de militaire krachtsinspanning, voor wat betreft
de landm acht, vrijw el uitsluitend te blijven richten op het in Indonesië on
derhouden van een voor haar taak berekende krijgsm acht. Voor zover be
treft de Koninklijke M arine en de luchtstrijdkrachten, w ordt daarnaast een
begin gem aakt met de vorm ing van een bijdrage aan de gem eenschappe
lijke verdediging van de vijf door het Pact van Brussel verbonden W est
eu ropese M ogen d h ed en .'103 Toen de Tweede Kamer hier bij de algem ene
beschouw ingen bezorgd op reageerde, antwoordde de regering dat zij 'tot
haar leedw ezen' m oest ontkennen dat de troonrede in dit opzicht de feite
lijke toestand te somber w eergaf.104
Een tw eede argument voor het kabinet om de defensie-uitgaven beperkt
te houden, was ingegeven door de inschatting van het com m unistisch ge
vaar. In de ministerraad bestond de indruk, dat het in Europa voorlopig niet
tot een gewapend conflict zou komen. De communisten zouden zich beper
ken tot subversieve 'vijfde colonne'-activiteiten. Een goede sociaal-econom ische politiek was daarom een belangrijker wapen in de strijd dan m ili
taire uitgaven. Drees merkte op dat men de Sovjet-Unie geen grotere dienst
kon bew ijzen dan door het uitgeven van hoge bedragen voor m ilitaire doel
einden 'welke de econom ische en sociale positie van ons land aan tasten'.105
Bij de algem ene beschouw ingen in novem ber 1948 verklaarde de m inister
president te verwachten dat de Sovjet-Unie voorlopig niet zou overgaan tot
een aanvalsoorlog, m aar de strijd aan de 'vijfde colonne' zou overlaten.
Nederland zou zijn bijdrage in de strijd 'tot het behoud van de m enselijke
vrijheden en rechten' moeten leveren, 'niet alleen, en niet allereerst langs
de m ilitaire w eg, maar ook door een doeltreffende en op sociale zekerheid
en rechtvaardigheid gerichte econom ische en sociale politiek'. Deze stellingnam e nam niet weg dat het kabinet grote w aarde hechtte aan de m ilitaire
kant van het W U-bondgenootschap en ook bereid was daaraan een bijdrage
te leveren. Op zijn m inst m oest rekening gehouden worden m et de m oge
lijkheid van een aanvalsoorlog, zo stelde Drees. De m ilitaire m achtsconcen242
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tratie van de Sovjet-U nie diende in het W esten een tegenw icht te krij
g en .106
Zoals we verderop zullen zien, was er nog een derde argum ent voor het
kabinet om de defensie-uitgaven zoveel mogelijk te beperken. N am elijk de
overtuiging dat de gelden door het departement van Oorlog niet doelmatig
besteed zouden worden. Ook in het parlem ent bestond bezorgdheid over de
inefficiency en 'geldverspilling’ in de krijgsm acht. Tegenover de volksver
tegenw oordiging werd dit probleem door het kabinet erkend, doch voorlo
pig niet op de voorgrond geplaatst. De prioriteit voor de inspanning in In
donesië en het belang van een doeltreffende sociaal-econom ische politiek
w aren de voornaam ste argumenten.
Tijdens de schriftelijke behandeling van de begroting van O orlog h er
haalde Schokking het regeringsstandpunt: 'iedere m aatregel om een reële
bijdrage aan de te vorm en bondgenootschappelijke strijdm acht te leveren'
viel buiten het kader van de begroting en zou suppletoir dienen te worden
a a n g e v r a a g d .107 Het kabinet diende een b egrotin g van O orlog in a
ƒ 518.594.148 en een begroting van M arine a ƒ 319.398.780.108 Deze bedragen
besloegen samen bijna 25% van de totale rijksbegroting!
Parlem ent en defensiebeleid 1948-1949
Terw ijl het kabinet w oekerde met de financiële m iddelen en desondanks
trachtte de inspanning in Indonesië te combineren m et de eisen van de m i
litaire leiding, vorm den in 1948-1949 de verschillende partijen in de volks
vertegenw oordiging zich een opvatting over de grote lijnen van het defen
siebeleid in bondgenootschappelijk verband. W e zullen zien dat al in dit
stadm m een parlem entaire consensus ontstond over de twee centrale kw es
ties: de verhoging van de defensie-inspanning en de toekom stige positie
van de marine in de krijgsmacht.

M éér middelen voor de bondgenootschappelijke defensie
Anders dan in het kabinet bestond er in het parlement eensgezindheid (de
CPN uitgezonderd) over de noodzaak van westerse militaire sam enwerking
en over het leveren van een substantiële Nederlandse bijdrage daaraan. Ex
tra offers zouden onverm ijdelijk zijn. Bij de schriftelijke behandeling van
de begroting van Oorlog voor 1949 w aren de m eeste kam erleden het met
elkaar eens over de urgentie van de te nemen maatregelen. De regering zou
spoedig duidelijk moeten maken wat de Nederlandse bijdrage aan de gealli
eerde verdediging zou zijn: 'Vrij algemeen werd met het oog op de toestand
van onzekerheid op internationaal gebied en van oorlogsgevaar de nood
zaak van een zo sterk mogelijke afweer erkend. Deze afweer is slechts m oge
lijk door de m ilitaire sam enw erking in W esteuropees verband en in zo
nauw m ogelijk contact met de Verenigde Staten van Am erika.’109
M éér dan de m inisterraad namen de kamerleden de 'bedreiging van de
vrijheid door de Sovjet-U n ie'110 serieus. N ederland zou zich daartegen
m oeten w apenen. Sommige w oordvoerders toonden enig begrip voor het
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dilemma van het kabinet, dat de inspanning in Indonesië niet kon com bi
neren met een defensiebijdrage in W esteuropees verband. Hooij (KVP), bij
voorbeeld, m eende dat de inspanning in Indonesië ook aan W est-Europa
ten goede kwam. Hij stelde: 'Men is geneigd de mening te verkondigen, dat
de taakvervulling van onze troepen overzee ons grotendeels heeft belet
aandacht te besteden aan onze taken in W est-Europa. Nog eens wil ik daar
om naar voren brengen, dat, hoew el onze inspanningen in Indonesië ten
goede komen aan de volken van die gebiedsdelen, hierdoor ook direct het
econom ische potentieel van Nederland en de wereld en daarm ee de kracht
van W est-Europa w ordt bevorderd. De personele, de m ateriële offers in In
donesië gebracht, zijn dus een creditpost op de rekening van de W U .’111
M aar de Kam er was niet bereid hierm ee te volstaan. Alleen W elter w as van
m ening dat het herstel van orde en rust in 'Indië' voorrang had boven de
W esteu ropese verp lichtingen.112 De overige kam erleden verklaarden zich
evenw el bereid de in het vooruitzicht gestelde suppletoire begrotingen te
zullen goedkeuren om de zo dringend gewenste N ederlandse bijdrage aan
de W U -defensie te kunnen financieren. Vonk (VVD) sprak over enorm e,
m aar onverm ijdelijke offers: 'Zij zullen gebracht moeten w orden om dat zij
noodzakelijk zijn voor de bescherm ing van de pas gew onnen geestelijke
vrijheid en de welvaart-in-opbouw van ons vaderland en van onze bondge
nootschap p elijke vriend en.'113 Verm eer (PvdA) relativeerde deze stelling.
Hij m eende dat 'als deze last voor Nederland niet te dragen valt, hulp nodig
zal zijn ’, m aar hij verklaarde tegelijkertijd dat N ederland in de W U niet
m ocht spelen op een zo klein mogelijk aandeel in de gezam enlijke militaire
v erp lich tin g en .114 Intussen gaven de verschillende w oordvoerders niet aan
w elke bedragen daarmee gemoeid moesten gaan.
De CPN stond geheel geïsoleerd in de debatten over de taken en de sa
m enstelling van de krijgsm acht. De com m unisten riepen op tot terugtrek
king uit de W esterse Unie. Dit was volgens hen mogelijk, omdat Nederland
nergens bedreigd werd; zeker niet door de Sovjet-Unie die door haar voor
stellen had laten blijken een voorstander van vredespolitiek te zijn. Zij
konden de voorgenom en 'zeer grote uitgaven' slechts verklaren uit een
'o o rlo g sp sy ch o se'.115 W oordvoerder Haken constateerde tijdens het debat,
dat de regering m et de defensiebegrotingen - deze 'agressieve begroting' 'het m asker had laten vallen'. Nederland was in zijn ogen deelgenoot ge
w orden van het Am erikaans im perialism e.116 De CPN kon deze begrotin
gen daarom niet goedkeuren en wees tevens bij voorbaat de aangekondigde
suppletoire begrotingen van de hand.
Al m et al pleitte begin 1949 de grote meerderheid in de Tw eede Kamer
voor het leveren van een substantiële bijdrage aan de W esteuropese defen
sie naast de m ilitaire inspanningen in Indonesië. Verschil van m ening be
stond er evenw el over de aard en de omvang van die bijdrage, over de
vraag of Nederland ook buiten de W U en NAVO nog belangen te verdedi
gen had en over de vraag in hoeverre de defensie-inspanning ten koste
mocht gaan van de wederopbouw. Kortom, de belijdenissen van de w oord
voerders bleven nogal abstract, waardoor het kabinet zijn gang kon gaan.
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Economische grenzen aan de defensie-uitgaven?
VVD, ARP en CHU benadrukten de noodzaak van de opbouw van een
krachtig defensie-apparaat tegen de militaire bedreiging van de Sovjet-Unie.
De defensie-uitgaven dienden prioriteit te krijgen in de rijksbegroting. Een
sterke krijgsm acht was belangrijker dan een sluitende begroting.117 Immers
als de rechtszekerheid zou komen te vervallen, 'dan is het met ieders natio
nale politiek gedaan’.118
De PvdA verzette zich tegen deze stelling en pleitte voor een goede sociaal-econom ische politiek. PvdA-senator De Dreu in 1948: 'Onze dem ocrati
sche samenleving dient zo te worden opgebouwd, dat er bij niemand twijfel
mag bestaan of het maatschappelijk bestel, w aaronder wij leven, van zoveel
w aarde is, dat het hoogste offer voor de verdediging daarvan gevraagd mag
w o rd en .'119 Voorts beoordeelde de PvdA het comm unistisch gevaar anders
dan VVD, ARP en CHU. 'Zonder de ernst van de internationale toestand op
enigerlei w ijze te willen onderschatten', verwachtten de socialisten dat de
Sovjet-U nie zich voorlopig alleen in het Verre O osten zou bedienen van
gew apende conflicten. Tegen het W esten zou M oskou in de eerste plaats
een 'Koude O orlog’ voeren, dat wil zeggen 'vijfde colonne'-activiteiten on
dernem en, erop gericht de westerse defensie te ondermijnen. Te hoge de
fensie-uitgaven zouden de Sovjet-U nie in de kaart spelen, omdat 'de Rus
sen in hun m ilitaire bedreiging stellig de hoop hebben opgenomen, dat de
w esterse tegenweer zal leiden tot sociale ontw richting’. Daarom wensten de
socialisten niet enkel de m ilitaire defensie te versterken. Een goede sociaaleconom ische politiek was minstens even belangrijk als wapen in de strijd
tegen h et com m unism e. D erhalve m oest er gestreefd w orden naar een
evenw ichtige verhouding in de rijksbegroting tussen de uitgaven voor de
fensie en die voor de overige onderwerpen.120
Ook vanuit de KVP werd erop aangedrongen dat de defensiebelangen
enerzijds en de m ogelijkheden op financieel en econom isch gebied ander
zijds 'op de juiste' w ijze tegen elkaar afgew ogen zouden w ord en .121 De
katholieken trokken uit deze opvatting niet dezelfde consequenties als de
PvdA. Op het stuk van de geallieerde samenwerking ging de KVP bij voor
beeld minder ver dan de PvdA.
Militaire samenwerking, met of zonder reserves
Beide grote coalitiepartijen benadrukten bij de algem ene beraadslagingen
over de begroting voor 1949 de noodzaak van internationale, zelfs supra
nationale sam enw erking. KVP en PvdA bepleitten ook m ilitaire sam en
w erking. De PvdA ging in haar pleidooi voor integratie van de geallieerde
m ilitaire defensie het verst. Reeds vóór de totstandkom ing van de W esterse
Unie hadden de socialisten erop gewezen dat het kabinet bij de opbouw van
de krijgsm acht rekening m oest houden met de verw achte internationale
m ilitaire sam enw erking. In hun ogen kon de bondgenootschappelijke de
fensie slechts effectief zijn als ze 'doelmatig' werd opgezet, niet alleen om fi
nanciële redenen, maar ook omwille van de efficiency en de gevechtskracht.
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Bij de behandeling van de begrotingen van Oorlog en M arine voor 1949,
in januari 1949, met de oprichting van de NAVO in zicht, w erden de voor
stellen van de PvdA concreter. Gestreefd m oest w orden 'naar een harm o
nische, hom ogene A tlantische strijdm acht'. D it vereiste een unificatie en
coördinatie der verschillende onderdelen van de geallieerde krijgsm acht, en
bovendien standaardisatie van het m aterieel en van de defensie-apparaten
in de sam enwerkende landen. Voorts moest zo spoedig m ogelijk ieders bij
drage in de kosten van de gemeenschappelijke verdediging worden vastge
steld volgens een nader te bepalen percentage van het nationale inkom en of
van het staatsbudget. Daarnaast m oesten in alle landen ook gelijke dienstplichtterm ijnen w orden ingevoerd. Maar het belangrijkste was dat een ra
tionele taakverdeling tot stand zou kom en, waarbij nationale belangen of
prestige-overw egingen van ondergeschikt belang m oesten zijn .122 Binnen
de PvdA bestond evenwel geen heldere voorstelling van de details van die
taakverdeling. Zo kon Vermeer in de Tweede Kam er slechts als voorbeeld
geven, dat de opleiding van bergjagers aan Frankrijk en Noorwegen overge
laten kon w orden, terwijl Nederland zou zorgen voor pontonniers.123
De opvattingen van de PvdA-fractie over de functie van de N ederlandse
krijgsm acht w aren wèl duidelijk. De socialisten stelden dat het niet meer
ging om 'harm onische' nationale strijdkrachten, m aar om een bijdrage in
een groter geheel. Om het Nederlands aandeel aan de bondgenootschappe
lijke defensie zo effectief mogelijk te laten zijn, moesten prioriteiten gesteld
worden. Het was onm ogelijk binnen het beperkte budget tegelijkertijd alle
taken volw aardig uit te voeren. Gezien de superioriteit van de Sovjet-U nie
te land, m oest de nadruk in de Nederlandse defensie-inspanning kom en te
liggen bij de land- en luchtstrijdkrachten. Aansluitend op de eerste plannen
die hierover in de WU w erden ontwikkeld, meenden de socialisten dat de
m arinetaken van het bondgenootschap gem akkelijk door Engeland en de
VS zouden kunnen worden vervuld.124
Het standpunt van de KVP was op dit stuk minder uitgesproken. In de
praktijk kwam haar stellingnam e er echter op neer dat de ideeën van de
PvdA over integratie en taakspecialisatie w erden afgew ezen. D efensiew oordvoerder Hooij uitte in de Tweede Kamer wèl zijn teleurstelling over
het feit dat de w esterse sam enwerking ('hoe hechter en hoe om vangrijker
de sam enw erking hoe beter’) zo traag op gang kwam. In de Eerste Kamer
w ees Van Voorst tot Voorst prioritering niet bij voorbaat van de h an d .125
Maar bij de beschouw ingen over de m arinebegrotingen zou blijken dat de
KVP zich in feite op het standpunt van de rechterzijde stelde en eveneens
aandrong op een sterke vloot.
In tegenstelling tot PvdA en KVP m aakten ARP, CHU en VVD enig
voorbehoud bij de internationale m ilitaire sam enw erking. H oew el deze
partijen erkenden dat internationale factoren van groter belang waren dan
vroeger en dat de grote dreiging van bu itenaf nauw ere sam enw erking
noodzakelijk maakte, wezen zij tegelijkertijd op de grenzen van die sam en
w erking. Vooral de CHU en de ARP stonden sceptisch tegenover het idee
van (supranationale) sam enw erking. 'Een overm aat van vuur en enthou
siasm e kan naar mijn inzicht dit groeiend plantje niet anders dan verstik246
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ken’, aldus Tilanus. Volgens J. Schouten (ARP) w aren de sociologische en
politieke voorw aarden voor internationale sam enw erking en eenheid nog
niet aanw ezig, een nationale krachtsontplooiing w as voor hem een eerste
voorw aard e.126
De angst voor inbreuken op de nationale soevereiniteit was het grootst
bij de SGP en W elter. Zij laakten in dat verband vooral de houding van En
geland en de VS inzake de Indonesische kwestie. De ervaringen opgedaan
m et de bondgenoten vervulden P. Zandt (SGP) 'met huivering en vrees.
'De vorige oorlog was amper geëindigd of Engeland belette ons al om onze
troepen in Indië aan land te zetten, w aar wij toch de volle souvereiniteitsrechten hadden. En Amerika bleek toen al m eer dan gewone belangstelling
voor onze petroleum bronnen in Indië te hebben. (...) Wij hebben tegen een
bondgenootschap als zodanig geen bezwaar. (...) Doch wij wensen niet, dat
aan het w esters m ilitaire pact Nederland en de Nederlandse belangen ge
heel opgeofferd zullen w ord en.’127 W elter w aarschuw de voor het gevaar
van een ongelijkw aardige behandeling der kleine m ogendheden in het
bondgenootschap. Hij vroeg zich af of het zinvol was te spreken over W est
europese sam enw erking, zolang Nederland een vergaande inm enging in
zijn binnenlandse aangelegenheden moest dulden.
Bij de VVD, CHU en ARP was het voorbehoud bij de internationale m ili
taire sam enw erking m inder geïnspireerd door anti-Britse of anti-A m erikaanse gevoelens. Zij vreesden bovenal dat een volledige onderschikking
aan het bondgenootschap ten koste zou gaan van 'de zelfstandige eigen Ne
derlandse kracht' en 'dat wij als het ware een onherkenbaar onderdeel wor
den van het bondgenootschappelijk g eh eel'.128 In hun opvatting diende
Nederland in staat te blijven 'specifiek Nederlandse belangen' te behartigen.
O nder die belangen verstonden zij vooral de defensie van de overzeese
rijksdelen en de bescherm ing van de koopvaardijvloot. Volgens Korthals
m oest de Nederlandse krijgsm acht zelfstandig in staat zijn taken te vervul
len 'in de eerste plaats op een ogenblik, dat wij m ogelijk nog niet de steun
hebben van de geallieerden, omdat zij niet tijdig ter plaatse kunnen zijn. En
in de tw eede plaats voor gevallen, w aarin wij eigen boontjes moeten dop
pen, (...) gevallen, w aarvan ik de oplossing liever niet aan anderen over
la a t.'129 De herinnering aan het feit dat de Britten na de Japanse capitulatie
lange tijd verhinderden dat Nederlandse troepen naar Indonesië vervoerd
w erden, vorm de natuurlijk zijn belangrijkste argument.
Einde 1948 uitte de PvdA haar bedenkingen tegen de gedachtengang 'om
onze krijgsm acht toch nog op een of andere manier los te zien van het ge
heel der W estelijke Unie'. Specifiek nationale belangen bestonden volgens
de socialisten niet meer: 'De harde realiteit van de huidige internationale
toestand is (...) dat er geen specifieke Nederlandse belangen meer zijn, die
m et kans op succes afzonderlijk kunnen w orden behartigd; daarenboven
(...) (is) er slechts beangstigend weinig tijd (...) om de consequenties van dat
feit te trekken.' Het feit dat de PvdA minder binding had met het koloniale
verleden dan de andere partijen, maakte deze keuze wellicht minder m oei
lijk ook waar het betrof de overige rijksdelen. Bovendien zocht de PvdA
naarstig naar financiële ruim te voor sociale voorzieningen, zonder even247
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wel herinneringen aan haar 'gebroken gew eertje'-verleden te w illen oproe
pen. De bescherm ing van de koopvaardijvloot achtten de socialisten even
min een specifiek N ederlands belang: 'Naar hun m ening toch, is het een
aangelegenheid van essentiële betekenis voor Nederland en zijn bondgeno
ten, dat de w ereldtonnage zo groot mogelijk blijft.'130
De KVP w as in haar uitspraken over de kwestie van de 'specifiek natio
nale belangen' minder duidelijk. Hooij benadrukte dat Nederland geen zelf
standige landsverdediging meer kon voeren. De KVP-w oordvoerder sprak
daarbij niet van de specifieke nationale belangen. Dat gebeurde w èl in het
VV van de Eerste Kamer over de marinebegroting. Daarin juichten de ka
tholieken enerzijds toe dat het kabinet had afgezien van het idee van een
harm onische vloot. 'Nu de opbouw zal moeten geschieden i.o.m. de bond
genoten, zal er (...) slechts sprake kunnen zijn van een harm onisch geheel
in dit grotere kader.' Anderzijds vervolgden zij: 'Wel dient (...) de Regering
bij dat overleg er naar te streven, dat de ons toegem eten taak in dat grotere
kader zoveel m ogelijk zal neerkom en op de bescherm ing van onze koop
vaardij en de verdediging van de Nederlands-Indonesische Unie.'131
De m arine
In het debat over de consequenties van de w esterse m ilitaire samenwerking
voor de Nederlandse krijgsmacht stond vooral de m arine ter discussie. Het
standpunt van de PvdA ten aanzien van een doelm atig defensiebeleid en
een m ilitaire taakverdeling in het bondgenootschap leidde tot de conclusie
dat N ederland zich, naast de opbouw van land- en luchtstrijdkrachten,
slechts een bescheiden m aritiem e inspanning kon veroorloven. V oor de
VVD en de confessionele partijen was de vloot bij uitstek het instrum ent
voor de behartiging van de 'specifiek nationale belangen' en voor de hand
having van de door hen gewenste 'zelfstandigheid'. Bovendien was de m a
rine volgens deze partijen een w ezenlijk onderdeel van het N ederlandse
volk en zijn tradities. Alleen al om die reden wezen zij de aandrang vanuit
de geallieerde hoofdkw artieren op vermindering van de m aritiem e inspan
ning ten gunste van de bijdrage aan de defensie te land en in de lucht, in
vaak krasse bew oordingen, van de hand. De angst dat het kabinet gehoor
zou geven aan de druk vanuit het bondgenootschap zou in de jaren 19481951 voor een opm erkelijke nervositeit zorgen bij alle politieke partijen CPN en PvdA uitgezonderd. Deze angst was zó groot dat de m eeste partijen
zich in het debat beperkten tot een opsomming van de N ederlandse m ari
tieme taken en het stellen van de daaraan gekoppelde eis dat er m éér - en
vooral niet minder - marine moest komen. Een nadere analyse van die ta
ken en vooral vragen naar de doelmatigheid van de vlootsam enstelling ble
ven achterwege: het nationale prestige was in het geding en dat vereiste het
voortbestaan van een krachtige Nederlandse vloot.
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Kustbewaking o f een heuse vloot?
O m dat het kabinet zijn standpunt nog niet had bepaald over de opbouw
van de defensie in Nederland, laat staan over de plaats van de m arine in
v erh ou d in g to t de land- en lu ch tstrijd krach ten , kon Sch okkin g n iet
duidelijk stelling nem en in het m eningsverschil. Hij gaf daarm ee voedsel
aan de liberale en confessionele bezorgdheid. In zijn antw oorden leek de
minister op twee gedachten te hinken. Enerzijds wees hij op het belang van
vergaande internationale sam enwerking en benadrukte hij de beperkte fi
nanciële draagkracht van Nederland. Hij w eigerde een definitief vlootplan
in te dienen vóór er meer duidelijkheid bestond over de plaats van de m a
rine in groter internationaal verband. Anderzijds benadrukte Schokking de
noodzaak van een sterke vloot. 'Gezien de positie van Nederland als zee
varende m ogendheid' zou de marine volgens hem in de internationale sa
m enw erking een 'rol van betekenis' m oeten spelen. Daarnaast zou de vloot
'in ieder geval geschikt moeten zijn voor de behartiging van specifiek N e
derlandse belangen’: de bescherm ing van de koopvaardij en de m aritiem e
verdediging van Indonesië, Surinam e en de N ederlandse Antillen. Schok
king beriep zich vooral op de maritieme samenwerking in het kader van de
N ederlands-Indonesische Unie: 'Totdat de Indonesische U niegenoot over
een voldoende operationele strijdm acht beschikt, zal in het kader van de
bijstand het zw aartepunt bij de uitvoering van deze taak, voor w at het
m aritiem e gedeelte betreft, geheel liggen bij de Koninklijke M arine.' V ol
gens de m inister m oest de opbouw van de vloot 'met kracht worden voort
g ezet’. H ieronder verstond hij het voortzetten van de aanbouw program m a's uit de voorafgaande jaren: de afbetaling en uitrusting van het vliegkam pschip 'Karei Doorman' (in 1948 van G root-Brittannië gekocht) en de
bouw van twee kruisers (die in 1952 gereed zouden zijn), van twaalf onderzeebootjagers (waarvan de bouw in 1947-1949 begonnen was), alsmede van
enkele onderzeeboten.132
In de door Schokking gepresenteerde plannen waren duidelijk de sporen
te zien van het in 1945-1946 door de m arinetop opgestelde sm aldelenplan.
De m arineleiding streefde naar de bouw van drie tot vier sm aldelen, dat wil
zeggen eenheden gegroepeerd rond vliegkam pschepen. Het streven naar
een dergelijke 'harm onische' vloot werd vooral gemotiveerd door de erva
ringen gedurende de Tweede W ereldoorlog. De m arineleiding m eende dat
N ederland niet die stem in het geallieerd comm ando had gehad die met
zijn positie overeenkwam. Ook onm iddellijk na het einde van de oorlog in
Europa had Nederland grote hinder ondervonden van die ondergeschikte
positie, doordat het niet in staat was gesteld zijn koopvaardijvloot in dienst
te stellen van de bevrijding van Nederlands-Indië. W anneer nu enige 'har
m onische' en 'ondeelbare' sm aldelen konden w orden ingezet, zou N eder
land in een eventueel volgend conflict sterker staan. In elk geval zou dan de
deelnam e van een N ederlands vlagofficier in het bondgenootschappelijk
commando verzekerd zijn. Het drie-sm aldelenplan, dat in 1946 door de m i
nister van M arine werd overgenom en, bleek reeds in 1946-1947 financieel,
m aterieel en personeel onhaalbaar. De toenm alige minister van M arine a.i.,
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Fiévez, verklaarde bij de behandeling van de begroting voor 1948 de aan
bouw van de vloot zodanig te zullen regelen dat eind 1952 over tenminste
één sm aldeel kon worden beschikt.133 Schokking onderschreef de opvattin
gen van zijn voorganger in deze. Ook al lag het volgens hem niet in de be
doeling op korte termijn gelden voor de bouw of koop van ander groot m a
terieel te vragen, 'wel staat vast dat op den duur aanbouw van een tweede
vliegkam pschip noodzakelijk zal zijn'. De bew indsm an liet aldus doorsche
m eren een grotere vloot na te streven; 'een noodzakelijk m inim um ' was
volgens hem nog niet bereikt.134

'De verwaarlozing van de marine'
Over de Nederlandse taken in de westerse defensie bestond in januari 1949
nog geen duidelijkheid. Tijdens het debat over de defensiebegrotingen
drong de Tw eede Kamer vrijw el unaniem erop aan geïnform eerd te w or
den over de resultaten van het bondgenootschappelijke overleg. In de pers
was, vooral na het bezoek aan Nederland van veldm aarschalk M ontgomery
in novem ber 1948, een geruchtenstroom op gang gekomen over m ogelijke
afspraken. De reacties van de verschillende w oordvoerders hierop betroffen
voornam elijk de N ederlandse m aritiem e taken. Volgens de persberichten
zou de N ederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke defensie b e
perkt worden tot land- en luchtstrijdkrachten. M ogelijk zouden de N eder
landse m aritiem e taken pas later geform uleerd w orden, m aar gevreesd
werd dat de opbouw van de krijgsmacht ten koste zou gaan van de marine.
Ophef veroorzaakte ook een radiobericht van de legervoorlichtingsdienst in
januari 1949 dat de conclusies van de pers bevestigde: 'In het huidige stadi
um zal in m ilitair opzicht onze nationale bew apening geconcentreerd m oe
ten zijn op de opbouw van een zo sterk mogelijke landmacht, w elke in sa
m enw erking met en gesteund door een tactische luchtmacht de verdediging
van ons land zal kunnen verzekeren. Dat dit ten koste zal gaan van de ver
plaatsbare strijdkrachten, met nam e van M arine, zal voor iedereen duide
lijk zijn. De bedreiging van ons bestaan ligt te land. Te land ligt het zw aarte
punt; en de handhaving en beveiliging van de verbindingen ter zee zal in
hoofdzaak een taak zijn, die zal moeten worden overgelaten aan de zeestrijdkrachten van Engeland en Amerika, welke laatste door de verbreding
van de W U tot een Atlantische Unie reeds nu als onze potentiële bondge
noot kan w orden aangem erkt.’135
Dit strookte met de opvatting van de PvdA. De liberale en confessionele
partijen m eenden echter dat er geen enkele reden was w aarom de N eder
landse bijdrage aan land- en luchtstrijdkrachten ten koste zou m oeten gaan
van de m arine. Tilanus, Vonk, Zandt, Korthals, Roosjen en W elter hekel
den daarom fel 'de verwaarlozing van de marine' en de onderschatting van
'de gew eldige betekenis die de marine heeft'.136 Zij vroegen zich af hoe het
bericht van de legervoorlichtingsdienst te rijmen viel met het regerings
beleid.
O pm erkelijk genoeg koos de KVP in januari 1949 in de Tw eede Kam er
geen partij in het debat. De katholieken namen geen duidelijk stelling, noch
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inzake de door de PvdA gew enste integratie van de geallieerde defensie,
noch ten aanzien van de vraag naar de 'specifiek Nederlandse belangen'.
Een positie aangaande de plaats van de m arine in of buiten het bondge
nootschap werd evenm in geform uleerd. W oordvoerder Hooij ging slechts
in op enkele technische aspecten betreffende de sam enstelling van de vloot.
In het debat in de Eerste Kamer in mei 1949 zou de KVP echter onvoorwaar
delijk positie kiezen ten gunste van de m arine en deze lijn vasthouden.
Het pleidooi voor de marine van de verontruste parlem entariërs kwam
neer op een drietal nauw met elkaar samenhangende argumenten voor een
sterke N ederlandse vloot: het historisch m otief, het bondgenootschappelijk
belang en het nationaal belang. Opvallend is dat het econom isch m otief,
w erkgelegenheid in de scheepsbouw, door niemand werd aangevoerd. Ver
m oedelijk vond de Kamer dat vanzelfsprekend.
H erhaaldelijk werd de Nederlandse maritiem e geschiedenis aangeroepen
als argum ent voor het behoud van een sterke vloot. Tradities mochten niet
w orden verwaarloosd. Zij zouden volgens Korthals een rol m oeten spelen
in de overw egingen bij de bondgenootschappelijke taakverdeling: 'De histo
rie is er w aarborg voor, ook de jongste, dat de Koninklijke M arine zich op
een w aardige w ijze van haar taak zal kwijten. Ik m erk hierbij op, dat ons
volk eeuwen lang verbonden is geweest met de zee en de waarde van de tra
ditie mag zeker in dit verband niet over het hoofd worden gezien.' Tilanus
pleitte er eveneens voor dat Nederland 'niet van zijn rechtm atige plaats in
de wereld en de wereldzeeën verdrongen zal worden'. Immers 'wij zijn dat
aan onze geschiedenis en onze belangen verplicht'.137
Het belang van de Koninklijke M arine werd voorts tw eeledig geform u
leerd: internationaal en nationaal. Terwijl Roosjen, Zandt, Tilanus en W el
ter de w aarde van de m arine voor N ederland zelf benadrukten, onder
streepte Korthals tevens het belang van de vloot voor het bondgenootschap.
Volgens de VVD-w oordvoerder kon 'de gezam enlijke vloot niet krachtig
genoeg zijn (...), elk daaraan door ons toegevoegd schip (heeft) zijn w aarde
(...) voor de bondgenootschappelijke oorlogsvoering'. De Tw eede W ereld
oorlog had volgens hem de betekenis van de zeewegen aangetoond, w ant
'driekw art van alle levensm iddelen van Engeland (m oest van) overzee
w orden aangevoerd'.138
Maar het overgrote deel van de argumentatie betrof het nationale belang
van de marine. A llereerst in het bondgenootschap zelf. Alweer Korthals:
'(...) een zo krachtig mogelijke marine (kan) in de gezam enlijke vlootkracht
der geallieerden onze stem (...) aanzienlijk versterken.' H ierdoor zou N e
derland voor de levensm iddelenaanvoer bijvoorbeeld niet geheel afhanke
lijk worden van de andere bondgenoten. Voorts zou de omvang van de N e
derlandse koopvaardijvloot juist aan Nederland een verplichting opleggen
voor de bescherm ing 'van onze niet onaanzienlijke koopvaardijvloot w el
ke in grootte de vierde der w ereldkoopvaardijvloot is en de tweede plaats
inneem t in die van de WU'. Bovendien zou daardoor het m oreel der koop
vaardij gesterkt worden. Ten slotte zou bij een eventueel echec van de ver
dediging van het continent, de vloot kunnen uitw ijken en, net als in mei
1940, de strijd elders kunnen voortzetten.139 W elter was zelfs van m ening
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dat dit argument, plus de beperkte middelen en de verplichtingen aangaan
de de defensie van Indonesië, bew ees dat Nederland al zijn kaarten op de
m arine m oest zetten.140
Een ander argum ent om m aritiem sterker te staan in h et bondgenoot
schap werd ingegeven door de negatieve ervaringen bij de bevrijding van
Nederlands-Indië. In een volgende après-guerre zou Nederland in geen ge
val w éér de dupe mogen worden en derhalve m oest het volledige zeggen
schap houden over zijn koopvaardijvloot. Maar naast het bondgenootschap
w aren er nog andere taken, 'gevallen waarin wij onze eigen boontjes m oe
ten doppen'.141 De dreiging uit het Oosten mocht in geen geval de Neder
landse defensiepolitiek zodanig gaan beheersen dat andere, vooral over
zeese, belangen daardoor geschaad zouden worden. De kam erleden ver
w achtten dat Nederland verantwoordelijk zou blijven voor de defensie van
Indonesië, die in hoofdzaak ter zee plaats zou m oeten vinden. V olgens
Vonk w as de 'vloot als het ware de proefsteen (...) voor de ernst, die men
heeft met het effectief maken van een N ederlands-Indonesische U nie'.142 In
de w oorden van Tilanus: 'Het defensie-vraagstuk zal (...) door het Kabinet
als één geheel moeten worden gezien. Dat vraagstuk moet niet alleen w or
den gezien onder de dreiging uit het Oosten, alleen dus voor Europa.' Maar
ook dus in de W est en, vooral, de Oost, alsmede ten behoeve van de koop
vaardijvloot. 'De ogen van onze bondgenoten moeten ervoor openblijven,
dat wij de zee willen blijven bevaren en dat wij onze handelsvloot m oeten
kunnen blijven bescherm en en dat wij zowel in de W est als in de Oost ook
onze plichten ter zee hebben te vervullen en ons daarvan niet laten ver
dringen. Zou Nederland zich terugtrekken op maritiem gebied, dan (...) ne
m en anderen onverm ijdelijk onze plaats in met alle consequenties van
d ie n .'143
Het behoud van de 'zelfstandigheid', de behartiging van nationale belan
gen en het prestige als zeevarende mogendheid speelden dus een belang
rijke rol voor de pleitbezorgers van de marine. Nederland m oest de m aritie
me bescherm ing van de Unie ('het G em enebest') voor zijn rekening kun
nen nem en en diende in staat te zijn in redelijke mate de handelsvloot pro
tectie te bieden. Daarnaast leefde de overtuiging dat Nederland in het bond
genootschap op zijn tellen m oest passen. In geen geval m ocht het zich een
defensiepolitiek laten voorschrijven die strijdig zou zijn met zijn nationale
belangen. Een zeker w antrouwen jegens de VS en Engeland speelde even
eens een rol. Van de zijde van de SGP en W elter werd gesuggereerd dat deze
m ogendheden erop uit zouden zijn Nederland uit Indonesië te verdringen.
Voorts was in liberale en confessionele kring het gevoel algem een dat het
vooral in het belang van de Britten was indien een taakverdeling in de WU
tot stand zou komen, waarbij Groot-Brittannië zich zou toeleggen op de m a
ritiem e defensie en de overige bondgenoten de verdediging te land op zich
zouden nem en.144 Het zou onverantwoord zijn de Nederlandse maritiem e
belangen geheel aan de bondgenoten over te laten. Nederland zou op die
manier gedwongen worden op het continent voor de Britten de 'hete kolen'
uit het vuur te halen in de m eer m ensenlevens verslindende landoorlog.
Deze overwegingen zouden in mei in de Eerste Kamer door Algra pregnant
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w orden sam engevat: 'De speciale taken (...) die van de M arine gevraagd
zouden kunnen w orden, kunnen wij niet aan de bondgenoten overlaten.
Dat heeft de geschiedenis bew ezen. De ervaringen met hen zijn in dat op
zicht bu itengew oon slecht. Na de capitulatie van Japan hebben zij onze
schepen voor hun belangen gebruikt en ons op de slechtst denkbare wijze
behandeld. Als onze bijdrage nul is, is onze invloed m inder dan nul. Wij
m oeten er rekening mee houden, dat het ook vroeger de Engelse bondge
nootschappelijke politiek is geweest, ons op m arinegebied zoveel m ogelijk
uit te schakelen.'145
In de Tw eede Kam er vertolkte Tilanus de bezorgdheid van de m eeste
fracties door de m inister te vragen om een nadrukkelijke toezegging 'dat,
hoe de deelnem ing aan het W esteuropese pact ook zal uitvallen, de aan
bouw van de N ederlandse zeemacht, zoals die thans in deze begroting is
neergelegd , onverkort en zonder verder oponthoud zal w orden u itg e
v o e rd '.146
V ooral in de loop van 1950 zou blijken dat ook buiten het parlem ent
grote bezorgdheid bestond over de 'verwaarlozing' van de vloot. Naarm ate
duidelijker w erd dat vanuit de WU en de NAVO inderdaad werd aange
drongen op verm indering van de m aritiem e inspanning ten faveure van
de land- en luchtstrijdkrachten, groeide de oppositie daartegen. Uit de pers
overzichten blijkt dat vrijw el alle landelijke en regionale dagbladen in de
loop van 1949 zonder meer op de bres sprongen voor de Koninklijke M ari
ne. Daarbij gebruikten zij dezelfde argumenten als de kamerleden. Alleen
Het (socialistische) Vrije Volk en de (liberale) Nieuwe Rotterdamse Courant
deelden het standpunt van de PvdA dat in het kader van de bondgenoot
schappelijke sam enw erking de opbouw van land- en luchtstrijdkrachten
m oest prevaleren.
De positie van Schokking in de Tweede Kamer
Schokking m oest dus een standpunt innem en tegenover de druk van de
Kam er om een bijdrage te leveren aan de W U-defensie en een antw oord
geven op de vraag in hoeverre de zelfstandige positie van de krijgsm acht en
vooral de marine opgeofferd zou worden aan de integratie van de bondge
nootschappelijke verdediging. Hij koos voor een gedetailleerde beantw oor
ding van de verschillende vragen, niet voor een m eer algem ene beschou
wing.
Schokking stelde dat er geen sprake van was 'dat wij bij elk onderdeel
van onze krijgsm acht zouden kunnen kom en tot een harm onisch geheel’.
Dat zou nam elijk onbetaalbaar zijn en bovendien technisch en personeel
onhaalbaar. Maar aan de door de PvdA voorgestelde harm onische A tlanti
sche strijdm acht w ilde Schokking zich niet wagen. 'De sam enw erking zal
m oeten groeien', antw oordde hij kortw eg. Anderzijds m aakte Schokking
korte m etten m et de reserves jegens de VS en G root-Brittannië. Vooral
Zandts opm erking over 'kastanjes uit het vuur halen' was hem in het ver
keerde keelgat geschoten: 'Het is wel gebleken - ik herinner aan de vorige
oorlog - dat ook anderen voor ons wel eens de kastanjes uit het vuur heb253
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ben gehaald, en dan mag ik misschien noemen de Canadezen op W alcheren
en de Engelsen bij N ijm egen.'147
Over de geallieerde plannen w ilde Schokking niet veel loslaten vanw ege
hun geheim e karakter. Over de Nederlandse taken kon hij dus w einig meer
zeggen dan dat het kabinet zich bereid had verklaard tot enkele maatregelen
'die op het gebied van land- en luchtstrijdkrachten een begin continueren
van een eventuele verdediging van W est-Europa.' Van een achterstelling
van de Koninklijke M arine was evenwel geen sprake. Schokking ontkende
dat de pers beter was geïnformeerd over de internationale afspraken dan de
Kamer. De pers m aakte zelf 'constructies’ en haalde inform atie uit het bui
tenland. Naar aanleiding van het hierboven aangehaalde radiobericht van
de legervoorlichtingsdienst deelde de minister mee dat de m ededeling in
middels was gerectificeerd en dat de betrokkene 'op het bekende m atje’ was
geroepen. W el tekende Schokking aan 'dat vooralsnog in het kader van de
W esteuropese defensie de verplichtingen voor land- en luchtm acht meer
op de voorgrond staan dan die van de marine'. De financiële toestand als
mede de sam enw erking in het bondgenootschap noopten Nederland af te
zien van een sterke harmonische vloot. Maar Nederland zou 'de grote taak'
om voor het m aritiem e evenw icht in de W U te zorgen, blijven vervul
le n .148
V oorts zou de Indonesische inspanning prioriteit houden. En eventuele
uitgaven verbonden aan de geallieerde verplichtingen zouden 'te zijner
tijd' in suppletoire begrotingen vastgesteld worden. Aan de hand van de
bondgenootschappelijke defensieplannen zou pas tot een afgew ogen taak
stelling voor de krijgsm acht gekomen kunnen worden. De PvdA kwam hij
tegem oet m et de vaststelling dat van een harm onische krijgsm acht, en met
nam e van een harm onische vloot, geen sprake meer kon zijn. Anderzijds
benadrukte hij de noodzaak van de behartiging van 'specifiek nationale be
langen’ vooral door de marine. Hoewel hij niet direct antwoord gaf op Tila
nu s’ vraag naar zijn bereidheid om de aanbouw van de vloot uit te voeren,
kon uit zijn antwoord worden afgeleid dat hij daartoe bereid was.
Het geheim e en voorlopige karakter van de plannen van het w esters
bondgenootschap gaf Schokking de mogelijkheid relatief kort te zijn over de
kernvragen vanuit de Kamer. In zijn meer dan drie uur durend betoog kre
gen andere kwesties verhoudingsgewijs veel meer aandacht. De belangrijk
ste w aren de inspanning in Indonesië (de demobilisatie, de fusie tussen het
KNIL en de Koninklijke Landmacht, alsm ede de beperkte verantw oorde
lijkheid van zijn departem ent voor de gebeurtenissen in Indonesië zelf), de
efficiency in de krijgsmacht en de organisatie der beide departementen.
De Kam er zag af van replieken, w aaruit (afgezien van het gevorderde
uur) w ellicht tevredenheid over het optreden van Schokking mag worden
afgeleid. Deze conclusie wordt gestaafd door de commentaren in de dagbla
den. Het optreden van de minister werd alom geroemd: vooral zijn gedul
dige, zorgvuldige en gedetailleerde beantw oording van de gestelde vragen
oogstte veel waardering. Tijdens het debat in de Eerste Kam er, drie m aan
den later, zou blijken dat de zorgvuldige behandeling van detailkw esties de
bezorgdheid over de grote lijnen van het beleid niet had weggenomen.
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Toenem ende kritiek
De parlem entaire discussies over het defensiebeleid in deze periode stonden
onder grote invloed van de verscherping van de internationale verhoudin
gen. Door de toenem ende spanningen tussen Oost en W est kreeg de com 
m unistische dreiging alle aandacht en groeide tegelijkertijd de onvrede
over het feit dat Nederland onverdedigd was. Voor zover de fracties al niet
van m ening waren dat naast de Indonesische inspanning meer bijgedragen
m oest worden aan de W esteuropese defensie, nam deze druk toe naarmate
een vergelijk m et Soekarno dichterbij kwam. Tegelijkertijd kwam de w es
terse m ilitaire samenwerking met horten en stoten op gang. Een comité van
chefs van staven van de WU werd ingesteld, regelm atig politiek overleg
kwam op gang en intern w erden de eerste defensieplannen opgesteld. In
april 1949 werd het Atlantisch pact opgericht en langzaam maar zeker werd
ook in die organisatie het politiek en m ilitair overleg gestructureerd. Tot
het najaar van 1950 zou de WU het orgaan vormen w aarbinnen de westerse
defensie werd georganiseerd. Omdat de uitkom sten van dat overleg geheim
w aren, speelden geruchten een belangrijke rol in de openbare discussie. Be
langrijke vragen betroffen uiteraard de taakverdeling en de strategische
planning, meer in het bijzonder de vaststelling van de verdedigingslinie.
Om deze redenen w as het debat in mei 1949 over de defensiebegrotingen
in de Eerste Kamer uiterst actueel en geen herhaling van de beraadslagingen
aan de overzijde van het Binnenhof in januari. Uiteraard weken de stand
punten van de verschillende partijen in beide kam ers niet fundam enteel
van elkaar af, m aar over het algemeen toonde de senaat zich op bepaalde
punten kritischer dan de Tw eede Kamer. Allereerst was de bezorgdheid
over het ontbreken van enigerlei verdediging van N ederland groter. De
overtuiging groeide dat Schokking, ook bij het uitblijven van geallieerde
defensieplannen, alvast een begin m oest m aken met de opbouw van de
krijgsm acht die dan later gem akkelijk kon worden ingepast in de bondge
nootschappelijke planning.
Tijdens de schriftelijke behandeling van de begroting verklaarden 'zeer
vele leden' zich bereid Schokking 'hun vertrouwen te blijven schenken, in
dien hij er in zou slagen, de bezorgdheid voor de defensie (...) w eg te ne
men. Deze bezorgdheid komt bij velen hieruit voort, dat, hoew el de inter
nationale toestand ernstig blijft, Nederland thans in Europa vrijw el w eer
loos is.' Tegelijkertijd was er groeiende onvrede over Schokkings terughou
dendheid met het geven van inform atie over de plannen van de WU. Zij
vonden het vreem d dat een jaar na het sluiten van het Vijfm ogendhedenverdrag 'noch het volk noch de volksvertegenw oordiging (wisten) w elke
m ilitaire bijdrage N ederland zal moeten leveren '.149 Ten aanzien van de
Nederlandse bijdrage handhaafden de partijen hun standpunten. De CPN
verwierp wederom de 'agressieve' begrotingen. 'Nederland is een Spartaans
land gew orden en dat pleit niet voor zijn regeerders’, aldus A.D. Schoonenb erg .150 M aar buiten de CPN was de bereidheid tot grotere financiële offers
voor de opbouw van de krijgsmacht algemeen. Dat gold ook voor de PvdA,
al legden de socialisten, meer dan anderen, de nadruk op de noodzaak van
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evenredigheid in de bijdragen der bondgenoten. W ederom pleitten zij voor
integratie van de bondgenootschappelijke defensie, taakverdeling en voor
een 'krachtige, vooruitstrevende' sociaal-econom ische politiek in de strijd
tegen h et com m unism e.151 ARP en CHU handhaafden hun bedenkingen
tegen de internationale samenwerking en schaarden zich achter de VVD en
de KVP in hun pleidooi voor een sterke m arine. Volgens hen m oest het
N ederlandse aandeel in de w esterse defensie óók bestaan uit een vloot. De
geruchten die de ronde deden in de pers over zeer beperkte Nederlandse
taken, w akkerden de bezorgdheid over de toekomst van de marine aan. Ook
de opm erking van Schokking in de Tw eede Kam er 'dat vooralsnog in het
kader van de W esteuropese defensie de verplichtingen voor land- en lucht
m acht meer op de voorgrond staan dan die van de m arine'152, droeg bij tot
die ongerustheid. W ellicht onder invloed hiervan spraken de w oordvoer
ders van de KVP zich in de senaat duidelijker uit over het marineprobleem
dan hun collega’s van de Tweede Kamer.
'W ij m ogen ons niet door anderen een d efensiepolitiek laten v o o r
schrijven, strijdig met onze belangen. Volstrekt onaanvaardbaar acht ik een
terugdringing van ons volk naar een vrijw el uitsluitend territoriale verde
diging’, aldus Ruijs de Beerenbrouck in mei 1949. Zijn collega Van Voorst
tot V oorst zou evenm in kunnen accepteren 'indien anderen - min of meer
laatdunkend - zouden zeggen, dat zij deze belangen alleen zullen verzor
gen'. Nederland had immers nog andere dan zuiver bondgenootschappelij
ke belangen, belangen die verder reikten dan 'het enge kader der Noordzee'.
Vooral de bescherm ing van de handelsvloot en defensie van de N ederlands-Indonesische Unie zouden belangrijk zijn. Volgens Van Voorst stond
ten aanzien van dat laatste vast 'dat gedurende een groot aantal jaren N e
derland de maritieme verdediging aldaar zal moeten voeren, ook omdat het
w el u itgesloten m oet w orden geacht, dat een Indonesische m arine zich
spoedig zal kunnen ontw ikkelen'.153
O pm erkelijk is hoe weinig 'technisch' en hoe weinig concreet de debatten
over de opbouw van de krijgsm acht in feite waren. Alleen de sam enstelling
van de m arine ontlokte enige discussie die de m oeite waard is hier te ver
m elden, om dat ze nauw te m aken had met h et 'algem ene' m arinedebat.
Voor w at betreft de land- en luchtstrijdkrachten beperkten de comm entaren
zich tot opm erkingen in die geest dat het m aterieel zo m odern m ogelijk
m oest zijn en vooral de m obiliteit van de strijdkrachten diende te bevor
deren. Kritiek op het functioneren van radio-apparatuur in vliegtuigen of
vragen naar de beperkingen van de vliegvelden in Nederland vorm den uit
zonderingen.
V oor de opbouw van de vloot was de belangstelling veel groter. A ller
eerst vanw ege de ongerustheid die er bestond over de toekom st van de m a
rine, maar ook omdat bouw en onderhoud van de schepen een langdurige
en kostbare zaak was. W ellicht speelde eveneens een rol dat oorlogsschepen
nu eenm aal meer tot de verbeelding spreken dan bijvoorbeeld het m aterieel
van landstrijdkrachten. Overigens beperkte het gros van de w oordvoerders
zich tot de wens dat méér aan de marine gedaan moest w orden of in elk ge
val niet minder. In wezen kwam het standpunt van de volksvertegenw oor256
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digers erop neer dat het nog door Fiévez opgestelde schema voor de bouw
van één sm aldeel m oest w orden uitgevoerd. Hoewel enige w oordvoerders
met de nodige nostalgie herinneringen ophaalden aan de plannen voor drie
of vier sm aldelen, was het iedereen duidelijk dat N ederland zich zoveel
grandeur niet kon veroorloven. Het pleidooi van Korthals in de Tw eede
Kamer voor de bouw van een tweede vliegkampschip was een uitzondering
h ie ro p .154
In de Eerste Kamer gingen de w oordvoerders dieper op de vlootplannen
in. Zij verzetten zich tegen Schokkings afwijzing van een vlootplan. V ol
gens Algra w as een dergelijk plan allereerst noodzakelijk om sterker te
staan in de onderhandelingen met de bondgenoten. Het sam enstellen van
een harm onische vloot w as daarbij essentieel 'zodat wij krijgen eenheden,
die m en niet zo gemakkelijk uit elkaar kan rukken'.155 Daar had het tot dan
toe aan ontbroken: 'Wat wij tot nu toe hebben gehad, is veel meer een col
lectie dan een vloot.' De ongecoördineerde samenstelling van de vloot, zon
der dat daarover een w ezenlijke discussie was gevoerd met de volksver
tegenw oordiging, was ook Van Voorst tot Voorst, De Dreu, A.N. M olenaar
(VVD) en Vixseboxse een doorn in het oog. Van Voorst meende dat het par
lement zonder vlootplan in een dwangpositie zou komen. Sedert de bevrijding was geld aangevraagd voor de aanbouw van nieuw m aterieel waarbij
vaak tevens beslissingen w erden uitgelokt, 'soms van principiële en van
verstrekkende aard', die vooruitliepen op de vaststelling van het vlootplan.
Van V oorst noem de als voorbeeld het geld dat in de begroting voor 1949
w as uitgetrokken voor de bouw van onderzeeboten. W aren die schepen wel
nodig?, zo vroeg de KVP-w oordvoerder zich af, aangezien de Sovjet-U nie
niet beschikte over oppervlakteschepen noch over een om vangrijke koop
vaardijvloot en de prioriteit toch juist duidelijk gelegd m oest worden bij de
bestrijding van onderzeeboten.156 De PvdA had al eerder in de Tweede Ka
mer aangedrongen op de indiening van een vlootplan. De socialisten m aak
ten vooral bezw aar tegen de bouw van beide kruisers. Zij twijfelden aan het
strategisch nut van deze schepen, die bovendien personeel zouden 'ver
slinden' en zij vroegen zich tevens af of deze schepen in 1953 nog wel aan
de 'm oderne eisen' zouden vold oen.157 Voor VVD, ARP en CHU was het
van belang dat de vloot 'harm onisch’ zou zijn. Ook zij drongen aan op de
indiening van een vlootplan.
Het debat van mei 1949 verschilde vooral van dat van januari door het
feit dat in de Eerste Kamer voor het eerst sprake was van kwesties van politiek-strategische aard. Ook hier vormden de 'geruchten' over de geallieerde
defensieplannen de aanleiding. Volgens de pers zou de verdedigingslinie
kom en te liggen langs de Po, de Rijn en de IJssel. Hierdoor zou een deel van
N ederland bij voorbaat w orden opgegeven en de rest in de gevechtszone
komen te liggen. Dit was voor de meeste senatoren onaanvaardbaar. W en
delaar pleitte ervoor de linie zover mogelijk naar het oosten te verleggen,
'zo ver m ogelijk van het nationale territoir'.158 Algra w aarschuw de tegen
het aanleggen van een nieuwe M aginot-linie. 'Beweeglijkheid en snelheid'
w aren im m ers beslissend in een moderne oorlog. Hij wenste daarom niets
te horen over een IJssel-linie. Deze was niet alleen strategisch maar ook psy257
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chologisch onjuist: het noorden des lands mocht niet worden opgegeven.159
Geen van de senatoren stelde zich de vraag hoe een dergelijke oostw aartse
defensie te verw ezenlijken was. Van deelnam e van W est-D uitsland w as
nog geen sprake.
Schokking stelde zich in de Eerste Kamer op hetzelfde standpunt als in de
Tweede Kamer. Hij zei de bezorgdheid te delen dat Nederland vrijwel weer
loos was en zag het als zijn voornaam ste taak 'om aan deze verontrustende
toestand zo snel mogelijk een einde te maken'. De m inister verklaarde die
toestand door te wijzen op de zware inspanningen in Indonesië en 'door de
onzekerheid om trent de aard en om vang der defensiemid delen, w elke N e
derland in Europa diende te vorm en'. De W U -bijdrage zou gefinancierd
m oeten w orden door een 'eerlang' aan de Staten-G eneraal aan te bieden
suppletoire begroting. Schokking voorzag dat zware offers zouden worden
gevraagd, m aar verhulde niet dat desondanks de opbouw van de krijgs
m acht onm ogelijk zou zijn indien niet gerekend kon w orden op 'de ver
strekking van een belangrijk deel van het benodigde m ateriaal uit de door
de Verenigde Staten beschikbaar te stellen voorraden'.160
Zoals gezegd was de druk vanuit de senaat groot om meer duidelijkheid
te krijgen over de Nederlandse taken. Schokking antwoordde dat hij daar
over geen details kon geven m et het oog op de geheim houding w aartoe
Nederland zich tegenover de bondgenoten had verplicht. De m inister wilde
wel het overleg hierover in de D efensiecom m issie bespoedigen: 'Naar het
mij voorkom t, is de Defensiecom m issie in de eerste plaats de kring, w aar,
w at dit betreft, verder zal moeten worden gesproken.'161 De senatoren zelf
vonden dat overleg ook urgent. De Dreu bijvoorbeeld, accepteerde dat er in
de volksvertegenw oordiging niet gesproken kon worden over de opbouw
en sam enstelling van de krijgsm acht, maar rekende er 'in ieder geval’ op
dat deze geheim houding ten opzichte van de D efensiecom m issie niet zou
bestaan. Van Voorst hoopte dat het vlootplan zo spoedig m ogelijk in de
com m issie aan de orde gesteld zou worden. W endelaar verlangde inzage in
de bijdragen van de andere bondgenoten.162
Overigens lichtte Schokking een tip van de sluier op voor wat betreft de
N ederlandse taken in de land- en luchtverdediging: 'een gedeelte vorm en
van het geallieerd front, in de eerste plaats bestemd voor dekking van het
eigen grondgebied'. De N ederlandse bijdrage zou onder m eer om vatten
'een bescheid en veldleger, bestaande uit enkele d ivisiën ’ en een lu ch t
macht, bestaande uit een aantal squadrons dag- en nachtjagers, alsmede een
technische luchtm acht ter ondersteuning van het veldleger.163
Ten aanzien van de m ogelijkheid prioriteiten te stellen bij de opbouw
van de drie delen van de krijgsm acht antw oordde Schokking cryptisch:
'Ook de grootste naties zoeken naar een grens i.v.m. de strategische opvat
tingen, het econom isch evenwicht, de onderlinge verhouding van de strijd
krachten en de coördinatie van de budgetten. Daarbij moet één ding voor
opstaan, dat, als ergens een grens wordt getrokken of de coördinatie m ee
brengt, dat het ene onderdeel der krijgsmacht tot op dit niveau wordt gezet
en het andere er m isschien iets bovenuit geheven w ordt of omgekeerd, dan
nooit m ag gezegd worden: gij hebt te w einig gevoel voor dit of dat onder258
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deel.' O verigens verklaarde de minister stellig dat Nederland in de W U-defensie ook m aritiem e taken toegewezen zou krijgen.164 Over de sam enstel
ling van de toekomstige vloot had Schokking zich al in de Tw eede Kamer
uitgesproken. Hij antwoordde de PvdA dat de kruisers noodzakelijk waren
en aan alle m oderne eisen zouden voldoen. De VVD m oest hij teleurstellen
om dat de bouw of aanschaf van een tweede vliegdekschip op korte term ijn
onm ogelijk was vanw ege 'de toestand van 's lands financiën'.165
Conclusie
Al met al kan geconcludeerd worden dat er in de volksvertegenw oordiging
vanaf het begin een grote mate van eensgezindheid bestond over de nood
zaak om de defensie-inspanning te verhogen om aan de bondgenootschap
pelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Alleen de CPN v erzette zich
hiertegen.
Voorts sprak een meerderheid zich uit tegen de 'verw aarlozing' van de
vloot ten behoeve van de opbouw van land- en luchtstrijdkrachten. Voor
KVP, VVD, CHU en ARP was een sterke vloot voor Nederland onm isbaar.
Prestige-overw egingen speelden daarbij een belangrijke rol: de Nederlandse
zelfstandigheid en de 'm aritiem e traditie' w aren zw aarw egende argum en
ten. De PvdA stond alleen in haar pleidooi voor taakverdeling binnen het
bondgenootschap. Ook het argument dat Nederland niet meer in staat was
'specifiek nationale' belangen te behartigen, respectievelijk dergelijke belan
gen niet m eer had, vermocht de andere partijen niet te overtuigen.
De m ilitaire lasten in Indonesië werden in de loop van 1949 geringer. Te
gelijkertijd nam en echter de internationale spanningen toe. D esondanks
stagneerde de opbouw van de krijgsm acht. Steeds duidelijker w erd dat
Schokking enerzijds te kampen had met grote organisatorische problem en
en een recalcitrante m ilitaire top en anderzijds m et een sterke oppositie in
het kabinet tegen de militaire plannen. Zijn gebrek aan besluitvaardigheid
zou in 1950 leiden tot een snel verlies aan vertrouwen in het parlement.

Efficiency en organisatie

Naast de m eningsverschillen over de toekomst van de Nederlandse krijgs
macht in de geallieerde samenwerking vormden de grote problem en rond
de organisatie van die krijgsm acht het tweede thema in de parlem entaire
discussie over de defensie: de chaotische begrotingen, de grote problem en
vooral in de landm acht en de voortdurende reorganisaties in de top van het
defensie-apparaat. De problem en in de Nationale Reserve w aren een extra
reden voor kritiek op de minister.
De bezorgdheid in het parlem ent over een en ander was reeds gebleken
tijdens het debat over de begroting voor 1949. Naarm ate dat jaar verstreek
en in 1950 nog geen begin van een oplossing in zicht kwam, werd de aarze-
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lende houding van Schokking in al deze kwesties steeds minder aanvaard
baar.
De efficiency van de krijgsmacht
De druk vanuit het parlem ent ten gunste van een substantiële verhoging
van de defensie-inspanning was in de jaren 1948-1951 bijzonder groot. VVD,
ARP en CHU gingen zelfs zo ver dat zij deze verhoging belangrijker von
den dan een sluitende begroting. Tegelijkertijd bestond er bij alle partijen
grote bezorgdheid over de manier waarop de gevoteerde gelden werden b e
steed. Talrijke voorbeelden van 'geldsmijterij' w erden naar voren gebracht.
H et dilem m a, dat enerzijds gedaan moest worden 'wat tot geen prijs mag
w orden nagelaten' en anderzijds verzet geboden diende te w orden 'tegen
alle w ensen tot verw ezenlijking van wat niet strikt noodzakelijk is', is een
rode draad in het parlem entair defensiedebat.166 De kam erleden leken ech
ter w einig kijk te hebben op het door hen als structureel ervaren probleem.
Ze volstonden m et kleinigheden als bew ijsvoering voor de veronderstelde
ondoelm atige besteding.
Hooij drong aan op 'een zo econom isch en efficiënt m ogelijke besteding
van de honderden m iljoenen'. Hij was daarover niet 'geheel gerust'. Als
voorbeeld noem de hij de 'overbevolking' van m ilitaire bureaus die de bu
reaucratie en de 'papierlaw ine' vergrootten. V oorts citeerde hij enkele
d ienstplichtigen die teveel nutteloos w erk m oesten doen. Ook R oosjen
m eende dat het maximum aan efficiency nog niet bereikt was. Hij klaagde
eveneens over de onnodige bureaucratische rompslomp in de krijgsm acht
en over de slechte werkverdeling en hij vroeg zich tenslotte af waarom geld
was besteed aan de viering van het driejarig bestaan van de omroep der Ne
derlandse strijdkrachten. Verm eer w ilde opheldering over de buitenlandse
reizen met dienstauto's en vroeg zich af waarom de sectie krijgsgeschiede
nis van de landm achtstaf de studie van de m eidagen van 1940 nog steeds
niet had beëindigd. 'Moet men drie jaar en langer studeren over een oorlog
van vier dagen, hoe belangrijk deze op zichzelf ook w as?’ Ook Tilanus had
klachten over de sectie krijgsgeschiedenis; hij vond deze te zwaar bem and.
Voorts zag de C H U -fractieleider bezuinigingsm ogelijkheden bij de leger
voorlichtingsdienst en de legerfilm- en fotodienst.167
De parlem entaire kritiek ging derhalve niet verder dan het signaleren
van incidentele gevallen van 'm isbruik', van 'lanterfanten' en van 'overstaffing'. Maar in hoeverre besteedde de krijgsmacht haar geld inderdaad in
efficiënt? Het is onmogelijk daar achteraf zicht op te krijgen. In het verslag
van de Rekenkam er van haar w erkzaam heden over 1948 w erden w einig
m isstanden gesignaleerd. Alleen een onderzoek naar het verstrekken van
rijkskleding aan militairen leidde tot de conclusie 'dat het beheer van Rijks
goederen bij de onderdelen (...) nog veel te wensen overlaat'. Andere nasporingen betroffen onder meer dubbele betalingen bij het departem ent van
M arine in Londen.168
Het kabinet gaf toe dat 'inderdaad de efficiency van de departem entale or
ganisatie en van het m ilitaire apparaat hier en daar veelal te wensen over260
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laat'. Als excuus werd daarbij aangevoerd de snelle expansie van het appa
raat na de oorlog. Schokking verklaarde dat het onderwerp hem na aan het
hart lag en begreep 'dat wanneer men meer dan een kwart van de begroting
m oet beheren, ook op de dubbeltjes moet worden gelet'. M aar de m inister
vroeg begrip. Hij wees erop dat een en ander ook op andere departem enten
voorkw am en betoogde dat de organisatie na 1945 uit de grond gestam pt
m oest worden. De kritiek op het trage werk van de sectie krijgsgeschiedenis
wees Schokking kordaat van de hand: 'De geschiedschrijving van de oorlog
van die vijf dagen is natuurlijk niet alleen van die vijf dagen. Het gaat ook
over hetgeen er aan voorafging en hoe het is gegaan tijdens de bezetting.’169
Intussen bleef bij de kamerleden de indruk bestaan dat in de krijgsm acht
de uiterste zuinigheid niet werd nagestreefd. Bij de algem ene beschouw in
gen over de rijksbegroting van 1950 wees m en er van verschillende zijden
op 'dat bij velen in den lande de overtuiging bestaat, dat in m ilitaire kring
niet altijd zuinig, om niet te zeggen somtijds roekeloos, met de Rijksgelden
wordt omgesprongen en dat aan de efficiency in de militaire dienst zeer veel
o n tb reek t'.170
Chaos in de defensiebegrotingen
De ongerustheid van het parlem ent over de inefficiency werd vergroot door
de chaotische w ijze van begrotingsbehandeling in de onderhavige periode.
H et zicht op de werkelijke uitgaven ontbrak volledig doordat telkens weer
suppletoire begrotingen van grote omvang in het vooruitzicht w erden ge
steld. Bovendien vertroebelde de doorberekening van de inspanning in In
donesië het zicht op de omvang van de defensiebegrotingen.

Suppletoire begrotingen
In september 1948 merkte de commissie van rapporteurs op, dat het een ge
w oonte scheen te worden om gelden aan te vragen door m iddel van supple
toire begrotingen: 'In wezen betekent dit een aantasting van het budgetrecht
der K am er.'171 Schokking wees op de 'bijzondere om standigheden' w aar
onder zijn voorganger had m oeten werken en hij verzekerde dat hij aan de
naar voren gebrachte bezw aren tegemoet zou kom en.172 Onder zijn bewind
zouden de suppletoire begrotingen echter een ongekende om vang aanne
m en.
De begroting van O orlog voor 1949 beperkte zich volgens Schokking
hoofdzakelijk tot de voorgenom en troepenuitzendingen naar Indonesië. Ie
dere verder strekkende maatregel, dat wil zeggen iedere m aatregel 'om een
reële bijdrage aan de te vorm en bondgenootschappelijke strijdm acht te le
veren', viel buiten het kader van de begroting en zou suppletoir dienen te
worden aangevraagd. Ook voor 1950 en 1951 stelde de m inister suppletoire
begrotingen in het vooruitzicht. De begroting voor 1950 noem de hij zelfs
laconiek 'een poging'. De onzekerheden ten aanzien van de m ilitaire taak
in Indonesië, over de bijdrage aan de geallieerde defensie en over de om 
vang van de Am erikaanse hulp maakten het volgens Schokking onm oge261
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lijk een definitieve begroting op te stellen. In juni 1950 werd een herziene
begroting voor 1950 ingediend, die evenwel door het uitbreken van de Koreacrisis, vlak daarvoor, achterhaald w as omdat w ederom een verhoging
van de defensie-inspanning noodzakelijk leek. Begin septem ber stelde de
m inister een verhoging van het budget met 10 a 15% in het vooruitzicht.173
Ook de eerste versie van de begroting voor 1951 had een voorlopig karakter.
H et w as 'onm ogelijk de financiële gevolgen van de versnelling van de defensie-opbouw , waartoe laatstelijk door de regering werd besloten, reeds in
de hierbijgaande begrotingsvoorstellen tot uitdrukking te brengen'. Schok
king voorzag dan ook 'binnen korte tijd' w ederom de noodzakelijkheid
van de indiening van suppletoire begrotingen en w ellicht eveneens van de
aanvrage van een buitengew oon krediet.174 De minister beriep zich telkens
op de grote onzekerheden die er bestonden over de taken in Indonesië na de
soevereiniteitsoverdracht, over de bijdrage die geleverd m oest w orden aan
de geallieerde sam enwerking en over de omvang van de m ilitaire hulp die
voornam elijk door de VS maar ook door Canada gegeven zou w orden. Be
gin 1950 begreep het parlem ent dat er een vierde factor was die de onzeker
heid bevorderde: het feit dat het kabinet het niet eens kon worden over de
opbouw van de Nederlandse krijgsmacht en vooral het budget.
Bij de behandeling van de begroting voor 1949 werd in de Tweede Kamer
fel geprotesteerd tegen het verschijnsel suppletoire begroting. 'Het hinkend
paard kom t de laatste jaren telkens achteraan in de vorm van suppletoire
begrotingen, die, of m en wil of niet, ook nu zullen m oeten volgen’, aldus
Tilanus. De CH U-fractievoorzitter constateerde: wij verkeren 'op drijfzand'.
W elter stelde 'dat ons in feite wordt gevraagd een half m iljard te voteren in
blanco'. O ok de com m unist Haken kon niet akkoord gaan m et het geven
van carte blanche .175 Desondanks verklaarden alle kam erleden, m et uitzon
dering van de com m unisten, zich bereid de voor 1949 in het vooruitzicht
gestelde aanvullingen bij voorbaat goed te keuren om de zo dringend ge
w enste N ederlandse bijdrage aan de W U-defensie te kunnen financieren.
Ook Tilanus legde zich neer bij de situatie: 'Dit is ons nu eenm aal door de
nood opgelegd en wij kunnen eenvoudig niet anders.' Ook de Eerste Kamer
accepteerde, in de woorden van De Dreu, 'de blanco wissel die hier wordt
getrokken op het vertrouwen van de Staten-G eneraal'.176
De onvrede met de praktijk van de suppletoire begrotingen, die in feite
het budgetrecht van de volksvertegenw oordiging volledig uitholden, ver
grootte, ondanks alle begrip voor de onzekerheden rond het defensiebeleid,
de behoefte aan een vastom lijnd plan, liefst ook voor de langere termijn.
Pas in 1951 zou het kabinet een dergelijk plan indienen.

O nduidelijke begrotingscijfers
Het zicht op de defensie-uitgaven werd niet alleen vertroebeld door de sup
p letoire begrotingen, maar ook door de m ilitaire inspanning in Indone
sië.177 Bepaalde het kabinet dat het leeuwedeel van de ingediende begroting
van O orlog voor 1949 daarvoor gereserveerd w as, voor 1950 was dat veel
m inder duidelijk. Volgens Schokking was van de defensiebegrotingen voor
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1950, ongeveer een kwart bestem d om de troepen uit Indonesië terug te
trekken en de terugkerende m ilitairen 'behoorlijke dem obilisatie-voorzieningen te geven1.178 Ook de m arinebegrotingen w erden door de Indonesi
sche kwestie gecom pliceerd.179
Tabel 1. Overzicht begrotingen Oorlog en Marine 1949-1951
(bedragen in duizenden guldens)
begrotingen
voor

gewone

buiten

totaal

gewone

buiten

totaal

generaal

diensten

gewone

oorlog

diensten

gewone

marine

totaal

diensten

V III-A

diensten

V III-B

V III
837.992

1949

332.976

185.617

518.594

204.904

114.494

319.398

1950 (1ste)

460.080

150.972

647.397

201.796

111.016

312.813

960.210

1950 (2de)

533.337

*260.214

851.986

217.363

97.446

314.809

1.166.796

1951 (1ste)

437.471

142.626

580.098

187.877

91.550

279.427

859.522

1951 (2de)

502.601

242.585

745.187

218.991

100.278

319.269

1.064.456

*
Bron:

inclusief Buitengewone Diensten-II a 58.435.
1949: HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VIII-A resp. -B, nr. 1, OvW, p. 1; generaal totaal
ongeveer 23,3% van de rijksbegroting.
1950-1: HTK 1949-1950, Bijl. A, 1400-VIII-A resp. -B, nr. 1, OvW, p. 1; generaal totaal
ongeveer 24,5% van de rijksbegroting.
1950-2: HTK 1949-1950, Bijl. 1672-VIII-A, nr. 2, OvW, p. 1 resp. HTK 1949-1950, Bijl.
A, 1400-VIII-B, nr. 8, nota van wijzigingen (27 juli 1950), p. 1; generaal totaal ongeveer
28% van de rijksbegroting.
1951-1: HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900-VIII-A resp. -B, nr. 1, OvW, p. 1; generaal totaal
ongeveer 20% van de rijksbegroting.
1951-2: HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900-VIII-A, nr. 13, nota van wijziging (8 mei 1951),
resp. Ibidem , Bijl. A, 1900-VIII-B, nr. 8, gewijzigd OvW, p. 1; generaal totaal
ongeveer 24% van de rijksbegroting.

Alle onzekerheden m aakten het onm ogelijk voor de volksvertegenw oordi
ging om te beoordelen wat daadwerkelijk werd besteed aan de opbouw van
de land- en luchtstrijdkrachten. Hoewel een vlootplan pas in 1950 werd ge
presenteerd, kende de marine dit probleem niet. De plannen w aren w elis
waar enigszins omstreden, de vertragingen in de bouw van schepen werden
eveneens bekritiseerd, maar er werd gebouwd en de uitgaven daarvoor w er
den redelijk verantwoord. Dit gold niet voor de begrotingen van het depar
tem ent van Oorlog. Ook achteraf was onduidelijk hoeveel w erkelijk werd
uitgegeven. In de m iljoenennota voor 1950 werd een 'vergelijkend over
zicht' gepresenteerd van de rijksuitgaven in de voorafgaande jaren. Daarin
besloegen over 1949 de uitgaven voor Oorlog ƒ 540,2 m iljoen en voor M ari
ne ƒ 323 miljoen. Sam en ƒ 863 miljoen ofwel 23,8% van de totale rijksbegro
tin g .180 In de m iljoenennota voor 1954 verscheen pas w eer een overzicht
van de bestedingen in de voorafgaande jaren. Dat overzicht gaf voor 1949
een ander totaalbedrag voor Oorlog en M arine aan, nam elijk ƒ 767,7 m il
joen! In 1950 en 1951 zou respectievelijk ƒ 926,5 m iljoen en ƒ 1099,4 m il
joen zijn uitgegeven.
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Tabel 2. Defensie-uitgaven 1949-1951

Totale rijksuitgaven (in miljoenen guldens)
Defensie-uitgaven (in miljoenen guldens)
Defensie-uitgaven (in percentages van de totale rijksuitgaven)
Bron:

1949

1950

1951

4.464,6

4.958,2

5.566,9

767,7

926,5

1.099,4

17,2

18,7

19,7

HTK 1953-1954, Bijl. 3200-1, Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, nr. 4,
Uitgaven voor de verschillende onderwerpen van Staatszorg ten laste van de diensten
1947 tot en met 1954, p. 16.

In hun studie over de Nederlandse defensie-uitgaven sinds 1945 komen Th.
van den Hoogen en J.G. Siccama op ƒ 724 m iljoen voor 1949, ƒ 881 m iljoen
voor 1950 en 1101 miljoen voor 1951. Zij baseren zich bij deze schatting op
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gegevens die overi
gens doorgaans nogal afwijken van de overzichten uit de m iljoenennota.181
D it alles maakt, ook achteraf, een globale vergelijking van de begrotings
cijfers tot een hachelijke zaak. M et enige voorzichtigheid kan gesteld w or
den dat het relatief om bijzonder grote bedragen ging, maar dat de uitgaven
in absolute zin toch m inder hoog waren dan men in de m inisterraad m een
de. In septem ber 1950 noemde Schokking voor de militaire begrotingen een
bedrag van ƒ 1,1 miljard, 'dat loopt tegen de 30% van ons totale bu dget'.182
Een vergelijking van de uitgaven in internationaal perspectief is nog veel
m oeilijker, vooral vanw ege de technische problem en die daaraan kleven.
Zeer behoedzaam formulerend en zonder bedragen te noem en concludeert
J.C.H . Blom dat Nederland in het begin van de jaren vijftig in vergelijking
m et België meer geld aan defensie uitgaf.183 Dat het om bijzonder hoge be
dragen ging zow el in vergelijking met vooroorlogse jaren, als in verhou
ding tot wat andere bondgenoten in de WU aan hun defensie uitgaven, was
ook indertijd zonneklaar. In april 1950 constateerde Lieftinck in de Defensie
com m issie dat Nederland 23% van zijn budget aan defensie uitgaf, het V er
enigd Koninkrijk 20%, Frankrijk 17% en België 12%.184 Ook op dit stuk had
de m inisterraad in 1950-1951 dus een enigszins overtrokken beeld.
Vooral toen in 1950 bleek dat m et de opbouw van de landm acht weinig
vorderingen waren gemaakt, vroegen bijna alle partijen zich af wat er met
het geld was gebeurd. Reeds bij de behandeling van de begroting voor 1949
vroeg W elter of de m inister hem kon inlichten over 'de mate van veilig
heid' die de defensie-uitgaven boden.185
De Tweede Kamer was in januari 1949 echter nog bereid de m inister haar
vertrouw en te geven. Omdat ook de senaat in mei 1949 zijn goedkeuring gaf
aan Schokkings begroting, kan worden geconcludeerd dat op dat m om ent
zow el de m inister als de volksvertegenw oordiging overtuigd was van de
noodzaak uitzonderlijk hoge bedragen te reserveren voor Oorlog en M ari
ne. Vooral de VVD, ARP en CHU stonden op het standpunt dat op defensie
niet beknibbeld m ocht worden. A lleen de CPN vreesde 'catastrofale gevol
gen' voor land en volk.186
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O pheffing van het departement van M arine?
Gedurende 1950 zouden onder inefficiency ook w orden verstaan de grote
problem en bij de vorm ing van de landstrijdkrachten, alsm ede de aarzelin
gen van de m inister ten aanzien van de organisatie van het departem ent
van Oorlog en van de krijgsmachttop.
Tijdens de oorlog was het ministerie van Defensie gesplitst in twee afzon
derlijke m inisteries voor Oorlog en Marine. Na de bevrijding was het echter
duidelijk dat beide departem enten op termijn weer sam engevoegd zouden
moeten w orden ten behoeve van de coördinatie van internationale betrek
kingen, aankoopbeleid, personeelsbeleid en dergelijke. Na het aftreden van
Schagen van Leeuwen werd minister van Oorlog Fiévez ad interim m inis
ter van M arine. In het kabinet-Drees-Van Schaik werd die form ule aanvan
kelijk overgenom en: Schokking was tevens minister van M arine a.i.
Het kabinet had de fusie van beide departem enten in zijn program m a
staan. In het debat over de regeringsverklaring stelde Drees dat een verant
woorde afweging van de behoeften van de defensie en daardoor 'een b illij
ke, redelijke en efficiënte' verdeling van het budget, slechts m ogelijk was
als de verantw oordelijkheid daarvoor in één hand werd gelegd. De coördi
natie van de internationale sam enwerking was een tweede argum ent voor
de sam envoeging van beide departem enten: andere staten w erden even
eens door één m inister vertegenw oordigd.187 Het kabinet werd in het parle
ment gesteund door KVP en PvdA. Beide coalitiepartners achtten de fusie
noodzakelijk om eenheid te krijgen in de defensieleiding. Essentieel was
voor hen dat de nieuw e m inister van Landsverdediging het geheel van de
behoeften van de defensie overzag en dienovereenkom stig kon handelen.
Vooral vanuit vlootkringen kwam en bezw aren tegen de fusieplannen.
Een minister van M arine werd essentieel geacht. M arinew oordvoerders w e
zen op de specifieke problemen van de oorlogvoering ter zee. Zij betoogden
voorts dat efficiënte internationale sam enwerking zeer wel m ogelijk was,
zonder dat de politieke leiding over de krijgsm acht op dezelfde w ijze was
georganiseerd als bij de bondgenoten. Bovendien w aren zij van m ening dat
een fusie zeker niet besparend zou werken, de eerste jaren zelfs zeer kost
baar zou zijn.188 Deze opvattingen vonden in politieke kringen enkel ge
hoor bij VVD, ARP en CHU. Vooral Tilanus verwoordde hun teleurstelling
dat geen afzond erlijke m inister van M arine w as benoem d: ’De M arine
vraagt zeer bijzondere verzorging. Een belangrijk stuk van onze m ilitaire
kracht ligt op zee.'189
De fusie van beide departem enten kon, ondanks de brede politieke steun
ervoor, geen doorgang vinden. De organisatorische problem en op het de
partem ent van Oorlog, eerst in verband met de inspanning in Indonesië en
later als gevolg van de overschakeling naar bondgenootschappelijke sam en
w erking, w aren daarvoor te groot. De chaos op Oorlog stond in schrille te
genstelling tot het doelm atig functioneren van het departem ent van M ari
ne. Deze situatie gaf vlootkringen een sterk argument in handen tegen de
fusie.
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Hoewel Schokking bleef vasthouden aan het doel van een fusie op ter
m ijn, m oest hij reeds bij de behandeling van zijn begroting voor 1949 aan
de Eerste Kam er melden dat de samenvoeging, 'wil zij effectief zijn en geen
grote ad m inistratieve m oeilijkheden oproepen', niet zond er m eer kon
worden voltrokken. De minister waarschuwde ervoor dat een onvoldoende
voorbereiding een chaos zou veroorzaken en beriep zich op het feit dat de
braintrust op de departem enten overbelast w as, allereerst door de achter
stand opgelopen tijdens de oorlog en vervolgens door de inspanning ge
vergd door het conflict in Indonesië.190 Op dat m om ent hoopte Schokking
nog dat de fusie in de loop van 1950 haar beslag zou krijgen, maar ook dit
perspectief m oest hij uiteindelijk loslaten. In de M vA op de begroting voor
O orlog voor 1950 legde hij uit dat de instelling van één m inisterie van
Rijksverdediging slechts betekenis zou hebben, voor zover daaruit bespa
ringen en een betere coördinatie van het beleid voortvloeiden. Schokking
m eende dat voor divergentie in het beleid niet gevreesd hoefde te worden
zolang M arine en Oorlog in een personele unie verbonden waren. Bespa
ringen konden volgens hem voorshands eerder bereikt w orden door coör
dinatie dan door fusie 'aangezien van een voortijdige fusie slechts desorga
nisatie is te verw achten'.191
De Kamer nam Schokking deze aarzelingen bijzonder kwalijk. 'Zet de ge
achte heer M inister zijn plan nu nog door of niet?', vroeg KVP-w oordvoerder Fens zich in september 1950 af bij de behandeling van de defensiebegro
tingen voor 1950.192 Het geschipper rond de fusie van beide departem enten
zou een van de redenen zijn w aarom het parlement in de zom er van 1950
m eer en m eer zijn vertrouw en in de m inister verloor. Ook zijn opvolger
s'Jacob, toonde zich desgevraagd bijzonder terughoudend op dit stuk: 'Het
zal bezw aarlijk zijn ons op dit ogenblik nog grote adm inistratieve experi
m enten op de schouders te halen.' 193
De fusie zou overigens pas in 1959 tot stand komen. Tot die tijd functio
neerde de defensietop voor een belangrijk gedeelte op basis van m aatrege
len die in april-m ei 1949 genom en waren. Verderop in dit hoofdstuk zal
w orden ingegaan op de reorganisatie van de militaire top; hier bepalen wij
ons tot het politieke apparaat. Hoewel het kabinet naar een fusie bleef stre
ven, werd in mei 1949 de zelfstandigheid van het departem ent van M arine
in feite bevestigd. Schokking werd met ingang van 14 mei officieel benoemd
tot m inister van M arine.194 Voorts werden ter ondersteuning van de m inis
ter twee staatssecretarissen benoemd: één voor Marine en één voor Oorlog.
De aanstelling van staatssecretarissen
Centraal in de plannen voor reorganisatie van de defensietop stond de be
noem ing van een of meer staatssecretarissen. Sinds de grondw etsw ijziging
van 1948 kon de Kroon een staatssecretaris benoemen. Het staatssecretariaat
w as vooral in het leven geroepen om de taak van de m inisters te verlich
ten. Tijdens het debat over de regeringsverklaring had Drees op dit stuk een
slag om de arm gehouden: 'De opbouw en de meer directe leiding van elk
der hoofdonderdelen van de krijgsm acht zal onder de minister gelegd moe266
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ten worden in handen van jegens hem verantw oordelijke deskundige auto
riteiten. O f dezen Staatssecretarissen m et politieke verantw oordelijkheid
m oeten zijn, is een vraag, w aarom trent het overleg in de boezem van het
Kabinet nog niet is gepleegd. Wel zal het Kabinet ten deze, zodra de betrok
ken m inister zich voldoende op de hoogte heeft gesteld, en in elk geval op
zeer korte term ijn, zijn houding bepalen. Wel staat nu reeds vast, dat deze
deskundige autoriteiten het noodzakelijke reliëf m oeten ontvangen in de
vast te stellen regeling.'195
De opvattingen die in m ilitaire kringen bestonden over de organisatie
van de defensietop, kwam en onder meer tot uitdrukking in de D efensie
com m issie. Hoge m ilitaire functionarissen w erden regelm atig uitgenodigd
om de com m issie te adviseren. In augustus en september 1948 boog de com 
m issie zich over de kw estie van de toekom stige leiding van het defensieapparaat. De com m issie was in meerderheid voorstander van de vorm ing
van één departem ent van Landsverdediging, w aarbinnen de m inister zou
w orden bijgestaan door drie staatssecretarissen voor de drie krijgsm acht
d e le n .196 Vooral de KVP en de PvdA waren voorstanders van de benoe
m ing van een staatssecretaris voor Luchtm acht. M ilitaire overw egingen
m aakten volgens hen de oprichting van een zelfstandige luchtm acht nodig.
De instelling van een staatssecretariaat zou die verzelfstandiging ten op
zichte van de beide andere delen van de krijgsm acht onderstrepen. Alleen
Roosjen en Tilanus stem den hiertegen. Tilanus w enste de oude tw eedelige
structuur te handhaven. Hij pleitte voor de terugkeer van een afzonderlijke
m inister van M arine en verzette zich tegen de eventuele creatie van een de
partem ent van Luchtmacht. De aanstelling van staatssecretarissen w ees hij
p rin cip ieel van de hand vanw ege staatsrech telijke bezw aren. R oosjen
steunde het voorstel van marinezijde voor de instelling van vier m inisters
van Defensie: één coördinerende minister van Landsverdediging naast drie
m inisters voor de verschillende onderdelen van de krijgsm acht. Deze con
structie was evenw el volstrekt onhaalbaar en verm oedelijk ook onw erk
baar.197
De m arine m oest zich neerleggen bij de politieke realiteit en erkennen
dat er geen afzonderlijke minister meer zou komen om de vlootbelangen te
behartigen. Toch w ilde de marine 'dat in de m inisterraad de stem van de
m arine wordt gehoord'.198 De aanstelling van een staatssecretaris aan de top
van het departem ent leek daaraan tegem oet te komen. De staatssecretaris
zou uit de gelederen van de marine afkomstig moeten zijn, maar eerder een
politieke dan een militaire taak hebben. Hij zou in de ogen van de marinetop voor een belangrijk deel de plaats moeten innemen van de m inister, zo
w el als departem entshoofd (de secretaris-generaal zou hem m oeten b e
schouw en als zijn 'minister') als in de ministerraad w aar hij de 'm aritiem e
visie' zou m oeten belichten. D aarbij zou hij belangrijke bevoegdheden
moeten krijgen ten aanzien van het budget van zijn departem ent. Aldus
zou de m inister arm slag krijgen om zich te concentreren op 'de grote be
leidsvragen', zoals de secretaris-generaal van M arine, J.J. van Houten, fijn
tjes opm erkte. Intussen w aren de wensen van de m arine duidelijk: behoud
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van zoveel m ogelijk zelfstandigheid en zo min m ogelijk inm enging van
buitenaf.
H et is in dit verband interessant dat luitenant-generaal Kruis, chef-staf
van de landm acht, in de Defensiecom m issie ernstige bezw aren m aakte te
gen de aanstelling van staatssecretarissen op Oorlog en M arine. Volgens
hem zou het praktischer zijn als de drie chefs van staven grotere bevoegd
heden zouden krijgen en rechtstreeks onder de m inister kw am en te staan.
Terw ijl de m arineleiding alleen iemand uit eigen gelederen benoem d wilde
zien, was het voor Kruis juist onaanvaardbaar dat de staatssecretaris een m i
litair zou zijn.199 In zijn memoires stelt hij dat hij in de benoem ing van een
m ilitaire staatssecretaris 'niets anders kon zien dan een (...) poging om een
in de regering opgenomen tweede chef generale staf te creëren, een soort tegenklaas'.200 Het is hier niet de plaats in te gaan op de organisatorische pro
blem en binnen de landm acht en met name op de com petentiegeschillen in
de top die Kruis zo beducht maakten voor een 'tegenklaas'. Ik wil er slechts
op w ijzen dat dergelijke com petentiegeschillen bij de m arine niet aan het
daglicht traden en dat de marinetop - m ilitair en politiek - naar buiten toe
als een gesloten front opereerde. De geloofwaardigheid en het prestige van
de m arine w erden hierdoor versterkt, hetgeen van groot belang zou blijken
in de periode 1949-1950, toen niet alleen de zelfstandigheid van het apparaat
op het spel stond, maar ook een aanzienlijk deel van de vloot door bezuini
gingen bedreigd werd. Het eerste gevaar leek in mei 1949 voorlopig afge
wend door de benoem ing van een staatssecretaris voor M arine. Die staats
secretaris m oest zijn w aarde bew ijzen in de strijd binnen het kabinet over
het defensiebudget.

De taak van de staatssecretaris
De taak van een staatssecretaris werd bepaald door de minister, niet door de
Kroon. De nieuwe functionaris kreeg wel een eigen politieke verantw oorde
lijkheid. W elisw aar was deze 'onverm inderd de verantw oordelijkheid van
de m inister', maar hij mocht op dezelfde voet als de m inister met de StatenG eneraal verkeren en hij was bevoegd besluiten die op zijn terrein lagen
m ede te ondertekenen. Aan de beraadslagingen van het kabinet nam hij
slechts deel, w anneer hij daartoe was uitgenodigd. Hij zou geen stem recht
in de raad hebben. De facto liet de regeling veel over aan hetgeen de betref
fende bew indslieden met elkaar overeenkw am en.201
In januari 1949 werd op Economische Zaken de eerste staatssecretaris aan
gesteld. In mei volgde de benoem ing van M oorman op M arine en Fockema
Andreae op Oorlog. Fockema Andreae kreeg als w erkterrein 'aangelegen
heden betreffende organisatie, m aterieelpolitiek, efficiency en coördinatie'.
M oorm ans taakom schrijving w as veel m inder gedetailleerd. Schokking
schreef dat deze hem 'voor wat betreft het m inisterie van M arine (zou) (...)
b ijstaan '.202 In de praktijk werd M oorman belast met de dagelijkse leiding
van het departem ent. Hij was het eerste voorbeeld van een staatssecretaris
als 'onderm inister'. Bij de behandeling van de defensiebegrotingen in de
Eerste Kam er in mei 1949 constateerden verschillende senatoren terecht dat
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de positie van M oorm an veel meer omvatte dan die van Fockema Andreae.
V olgens Van Voorst tot Voorst zou daardoor de greep van de m inister op
het departem ent van M arine geringer zijn. Schokking ontkende intussen
dat er een verschil bestond tussen de posities van beide staatssecretarissen:
'(...) die posities zijn overeenstem m end, al zullen de w erkzaam heden "in
alle gevallen w aar de m inister het nodig oordeelt" ook divergentie toela
te n .'203
Intussen stelden de senatoren niet de vraag waarom de staatssecretaris
van M arine zo'n algem ene verantw oordelijkheid kreeg. De taakstelling b e
tekende im m ers, zoals Van V oorst min of meer suggereerde, dat de zelf
standigheid van de m arine gehandhaafd zou blijven. Alleen de katholieke
w oordvoerder koppelde aan deze constatering een pleidooi voor de instel
ling van één m inisterie van Landsverdediging. Over het hoe en waarom
van de taakverdeling tussen de staatssecretarissen zwijgen de notulen van
de m inisterraad. D uidelijk is dat de aard van de aanstelling van M oorman
geheel voldeed aan de wensen van de marine. Niet alleen was de opheffing
van het departem ent voorkomen, het was ook gelukt het beheer van dat de
partem ent in handen te geven van een bew indsm an met ruim e bevoegd
heden, die bovendien uit eigen gelederen afkomstig was.

Geen staatssecretaris voor de 'Luchtmacht
Ondanks de aandrang vanuit het parlem ent en vooral vanuit de D efensie
com m issie, kreeg de luchtmacht geen eigen staatssecretaris. In de m inister
raad van 14 april 1949 noemde Schokking generaal I.A. Aler (werkzaam bij
de Perm anente M ilitaire Com m issie van de WU en lid van de PvdA) als
kandidaat 'indien het aanbeveling zou verdienen drie staatssecretarissen te
b en o e m en ’.204 W aarom het daarvan niet is gekomen, w ordt niet helem aal
duidelijk uit de notulen. W ellicht is een aanwijzing te vinden in de opm er
king van Drees die de vanuit de Defensiecomm issie voorgestelde organisa
tievorm 'te zwaar' vond.205
Schokking m otiveerde in april 1949 dit besluit in een brief aan de voor
zitter van de D efensiecom m issie: 'G ezien de huidige om vang van onze
luchtstrijd krachten en het feit, dat de benoem ing van een afzonderlijke
staatssecretaris voor dit ressort tevens een splitsing van een aantal departe
m entale afdelingen en daarmede gepaard gaande personeelsuitbreiding zou
betekenen, ben ik van oordeel, dat de benoem ing van een dergelijke func
tionaris voor het tegenw oordige nog niet aanbevelingsw aardig is.'206 Tij
dens de behandeling van de begrotingen voor 1949 in de Eerste Kamer voeg
de de m inister hieraan toe: 'Er zijn van mij geen stappen te verwachten - al
thans nu niet en ook in de naaste toekomst niet - voor voorstellen tot het
benoem en van een derde staatssecretaris.'207 Toen hij een jaar later hier
over aan de tand werd gevoeld in de Tweede Kamer tijdens het debat over
de begroting van oorlog van 1950, was Schokking minder gedecideerd: 'Dit
"voorlopig" zal echter m aar kort duren, voor zover het van mij afhangt.
"Nog niet", heb ik gezegd, omdat er een aantal reorganisatieplannen is, ten
aanzien w aarvan de staatssecretaris van Oorlog als voornaam ste auteur, de
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aangew ezen persoon is om deze door te voeren. W anneer die aanloop is ge
m aakt, is naar m ijn gevoelen het mom ent aangebroken, waarop een staats
secretaris voor de Luchtm acht zijn intrede behoort te doen. Ik leg dus in
hoofdzaak vooral de noodzaak op de functionele zijde van deze zaak, niet
op het quantitatieve elem ent.’208
Veel duidelijkheid bestond er dus niet over deze voor KVP en PvdA zo
belangrijke kwestie. Fockema Andreae stelde dat 'zolang die staatssecretaris
er nog niet is', hij die taak zou verrichten. In de Kamer wekte deze aarzeling
bevreem ding, evenals de aarzelingen ten aanzien van de hogere legerlei
ding en de kwestie van de fusie van beide departem enten die ook op dat
m om ent speelden. Intussen was het opm erkelijk dat de PvdA bij de b e
noem ingen w as gepasseerd. De positie van de socialisten in de regering
werd hierdoor relatief verzwakt.

Het staatssecretariaat als politiek ambt
Een ander probleem rond het functioneren van een staatssecretaris betrof
het al of niet politieke karakter van het nieuw e ambt. V olgens de MvA
m oest bij de aanstelling van een staatssecretaris nauw keurig rekening ge
houden w orden m et het politieke evenw icht binnen het kabinet. N iet uit
gesloten w erd 'dat, w anneer in een kabinet verschillende groepen m et el
kaar sam enwerken, de staatssecretaris een andere politieke kleur heeft dan
zijn m inister'.209 In 1948-1949 bestond in het parlem ent over het politieke
karakter van het am bt bepaald geen overeenstem m ing. Alleen de PvdA
stelde ronduit dat staatssecretarissen in de eerste plaats politieke figuren wa
ren. ARP, CHU en VVD m eenden dat vakbekwaamheid bij de benoem ing
de doorslag m oest geven boven politieke afkom st. D it gold huns inziens
vooral bij defensie. Senator Algra riep ertoe op 'om de zaak van onze De
fensie uitgeheven te krijgen boven alle partijpolitiek en te behandelen op
nationaal n iv e a u '210 Hoewel de KVP van m ening was dat de staatssecreta
ris een politieke figuur was en geen am btenaar, bepaalde hij volgens Van
V oorst tot Voorst 'niet m ede de politieke kleur van het kabinet'.
V olgens Drees hadden staatssecretarissen meer beleidsverantw oordelijk
heid dan politieke verantw oordelijkheid: 'Van hen wordt m inder hom oge
niteit met het gehele kabinet verw acht dan van de m inisters.'211 Bij de aan
stelling van M oorm an en Fockema Andreae is de politieke kleur w aar
schijnlijk inderdaad niet van doorslaggevende betekenis geweest. Fockem a
Andreae w as w elisw aar lid van de VVD en tijdens de kabinetsform atie was
zijn naam gevallen voor een m inisterspost, maar hij lijkt vooral op voor
spraak van Kruis te zijn benoemd. De aanstelling van M oorman w as w aar
schijnlijk ook louter een m ilitaire, c.q. marine-, aangelegenheid. M oorm an
was katholiek, maar geen lid van de KVP.
De PvdA -fractie stond dus eigenlijk alleen in haar standpunt dat alle
staatssecretarissen in de eerste plaats politieke figuren waren, ondanks het
beroep van De Dreu op de nieuw e Grondwet. Op Econom ische Zaken was
een KVP-staatssecretaris benoemd. De aanstelling van M oorman en Focke
ma Andreae had volgens de PvdA het politieke evenw icht in het kabinet
270

Efficiency en organisatie

nog m eer verstoord. De benoem ing van een socialist als staatssecretaris
voor de Luchtm acht had soelaas kunnen bieden. Het ging de PvdA daarbij
echter niet alleen om herstel van het politieke evenw icht, m aar ook om de
betrokkenheid bij het defensiebeleid. De partij wenste ook op dit belangrijke
terrein vertegenw oordigd te zijn. Juist op dit terrein, omdat de socialisten
daar tot voor kort weinig affiniteit mee hadden getoond. In een fel artikel
bestreed PvdA-fractieleider M. van der Goes van Naters medio april de op
handen zijnde beslissing: 'De grote volksgroep, die in de strijd tegen het
com m unism e (...) het spits moet afbijten, blijft er weer buiten. Het socialis
me, uit alle hogere legerrangen geweerd "om dat de politiek daar niets te
maken heeft", w ordt ook geweerd daar, waar de politiek wèl wat te m aken
h e e ft.'212 Op 6 mei 1949 eiste Het Vrije Volk dat de PvdA een plaats inge
ruimd zou krijgen in de defensiepolitiek.213 Van der Goes schreef Schok
king 'dat wij (...) over deze zaak een ernstig politiek conflict zullen krij
g en 1.214
De kw estie leidde tot een debatje in de Eerste Kam er tussen enerzijds
ARP en VVD en anderzijds de PvdA, w aarin het pacifistisch verleden van
de socialisten een belangrijke rol speelde. Algra maakte niet alleen bezw aar
tegen 'politieke touw trekkerij' om de aanstelling van defensiestaatssecretarissen, 'functionarissen die zich meer dan enig andere verre hebben te hou
den van partijpolitiek'. De AR-senator vond ook dat Van der Goes in Het
Vrije Volk teveel eer opeiste voor het defensiebeleid van zijn partij. Algra
w aarschuw de de PvdA voor 'het Zelotism e der Novieten' en haalde ver
volgens enkele uitspraken uit het interbellum aan om aan te tonen 'hoe
kort het nog geleden is, dat men zich keerde tegen iedere vorm van m ili
taire landsverdediging'. Het was dan ook volgens hem geen w onder dat de
PvdA thans disproportioneel ondervertegenw oordigd w as in de k rijgs
macht: 'De socialisten zullen hier enig geduld m oeten hebben.'215
W endelaar (VVD) stem de volledig in met Algra's betoog. V olgens hem
zou ju ist de PvdA wat meer bescheidenheid passen: 'Ik wil geen oude en
helende w onden openrijten; te minder, om dat ik me zo verheug over de
geheel andere houding w elke de PvdA thans tegenover de defensie aan
neem t dan de SDAP vroeger deed. En daarom bepaal ik me tot de opm er
king, dat de PvdA op den duur - niet terstond - w el zal bem erken, dat met
haar ideeën en w ensen op defensiegebied m eer rekening zal kunnen w or
den gehouden dan tot vóór den oorlog m ogelijk was.' In zijn repliek zou
Algra zeggen dat hij de PvdA geen 'zwijgplicht' had opgelegd. Dat was in
derdaad niet zo gezegd. Maar al werd de veranderde positie van de socia
listen erkend, de ondertoon van beide betogen was toch dat de PvdA wegens
haar eigen verleden een toontje lager moest zingen.216
De PvdA-w oordvoerder Van de Kieft stoorde zich dan ook aan W endelaars 'niet terstond' en Algra's 'enig geduld'. Hij antwoordde dat zijn partij
er geen behoefte aan had te vragen 'hoe langen tijd wij nog in quarantaine
zouden m oeten blijven ’. Aan 'onze oude antim ilitaristische positie' dacht
Van de Kieft 'm et innige w eemoed' terug, 'toen niet alleen wij, (...) m aar
talloze m iljoenen geloofden aan de mogelijkheid de oorlog uit te bannen'.
Hij gaf toe dat dat een vergissing geweest was en dat daaruit thans de 'juiste
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p olitieke gevolgtrekking' gem aakt werd. W at b etrof de benoem ing van
beide staatssecretarissen, meende Van de Kieft dat de PvdA zich terecht had
afgevraagd in hoeverre het politieke evenw icht was verstoord. Hij m eende
verder dat de benoem ing van een PvdA-staatssecretaris de band tussen de
partij en het departem ent versterkt zou hebben. Hij constateerde dat Algra
en W end elaar zich verheugden 'over de bekering der zondaren', m aar
vroeg zich af 'of het van politiek beleid w ellicht zou hebben getuigd, wan
neer m en de betere verstandhouding en het w ederzijds begrip zou hebben
bevorderd door in het Departem ent van Defensie een staatssecretaris te be
noem en, tot de PvdA behorende'. Schokking achtte de kritiek van de PvdA
niet terecht. Het defensiebeleid was immers kabinetsbeleid!217
De m ilitaire top van de krijgsmacht
N aast de politieke leiding was ook de organisatie van de m ilitaire top van
het defensie-apparaat sterk aan verandering onderhevig tijdens de periode
van het kabinet-D rees-V an Schaik. A llereerst w aren deze veranderingen
het gevolg van de geleidelijke 'em ancipatie' van de luchtm acht van een
legerluchtm acht tot een zelfstandig deel van de krijgsmacht. Een belangrijke
stap in die richting was in m aart 1947 gezet met de instelling van een chefluchtm achtstaf. In mei 1949 kregen de luchtstrijdkrachten tevens een luchtm achtraad. D eze raad leek qua sam enstelling en functie op de legerraad:
coördinatie van de verschillende sectoren binnen de luchtstrijdkrachten en
adviseren van de m inister bij zijn beleid. De 'em ancipatie' duurde langer
dan velen hadden gewild. Pas in m aart 1953 werd de Koninklijke Lucht
macht een zelfstandig krijgsm achtdeel.218 Zoals we eerder zagen, kregen de
luchtstrijdkrachten om organisatorische redenen geen eigen staatssecretaris.
Vooral PvdA en KVP pleitten voor de aanstelling van een dergelijke func
tionaris om de verzelfstandiging van het luchtw apen te vergem akkelijken
en de gelijkw aardigheid van de luchtm acht ten opzichte van beide andere
krijgsm achtdelen te onderstrepen. D uidelijke redenen voor het uitblijven
van de form ele verzelfstandiging van de luchtstrijdkrachten zijn niet te ge
ven. Het is w aarschijnlijk dat de grote organisatorische problem en, niet al
leen op het departem ent van Oorlog, doch ook in de m ilitaire top van de
landm acht, remmend gewerkt hebben.219
Na een lange discussie was onder Fiévez een nieuw e organisatievorm
voor de leiding van de landmacht gekozen per 1 januari 1947. Deze beslis
sing had tot doel de greep van de minister op het defensiebeleid in al zijn fa
cetten te vergroten door middel van een decentraal organisatiem odel naar
Brits voorbeeld. In dit model berustte de legerleiding in beginsel bij een
driemanschap: de chef van de generale staf, tevens de hoogste bevelhebber
van de landm acht, zou als senior partner functioneren naast de kw artierm eester-generaal, verantw oordelijk voor het m aterieel, en de adjudant-generaal, belast m et het personeelsbeleid. Het driem anschap functioneerde
onder leiding van de minister van Oorlog die coördinerend en controlerend
optrad.220
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Tijdens de aanloop naar dit organisatiebesluit had de chef-generale staf,
luitenant-generaal Kruis, gepleit voor een andere, verticale organisatie. De
chef-staf kon volgens Kruis zijn taak slechts naar behoren uitvoeren indien
ook de m aterieel- en personeelsaangelegenheden onder hem ressorteerden.
De m inister was het niet met hem eens. Deze taken mochten niet onder de
chef-staf komen, aangezien de minister dan weinig controle zou hebben op
het beleid van de chef-staf. De nieuwe organisatievorm m oest im m ers het
overw icht van de politieke leiding op alle sectoren van de landmacht garan
deren.
Fiévez besliste dus anders dan Kruis had gewild. De m inister was aan
vankelijk optimistisch. De vrees dat hij zou verworden tot scheidsrechter in
allerlei conflicten tussen de verantw oordelijke m ilitairen w as ongegrond
gebleken.221 M aar in de praktijk werkte het systeem niet. Er w aren wel dege
lijk allerlei com petentiekw esties. Zoals Algra in de Eerste Kam er zei, was
het een publiek geheim dat de chef-generale staf, de kw artierm eester-gene
raal en de adjudant-generaal 'volslagen m et elkaar overhoop' lagen.222 In
de Defensiecom m issie wond Kruis er geen doekjes om, toen daar in septem 
ber 1948 de organisatie van de hogere legerleiding aan de orde kwam: vol
gens hem deugde deze niet. Hij pleitte wederom voor een onderschikking
van kw artierm eester-generaal en adjudant-generaal.223
Enkele m aanden later gaf Schokking Kruis zijn zin. M et ingang van 1
mei 1949 kw am en kw artierm eester-generaal en adjudant-generaal officieel
onder de chef-generale staf te staan. Deze wijziging werd onderstreept door
de gelijktijdige bevordering van luitenant-generaal Kruis tot generaal. In dit
bestek was het niet m ogelijk om meer te weten te komen over de m otivatie
van Schokking voor deze reorganisatie. Zijn belangrijkste overw eging zal
echter gew eest zijn een einde te m aken aan de verlam m ende com petentie
strijd. De verandering paste tevens in het streven om de krijgsm acht aan te
passen aan de Am erikaanse organisatievorm die in Europa steeds meer na
volging vond. Zowel wat betreft de organisatie van de staf, als van de gevechtsonderdelen, werd het Am erikaanse m odel superieur geacht aan het
Britse: de top werd door de verticale ordening slagvaardiger en de gevechts
eenheden kregen m eer vuurkracht en m obiliteit.
Het parlem ent reageerde in het algem een instem m end met de organisa
torische verandering. H et overnem en van het Am erikaanse m odel werd
toegejuicht. V orrink verw achtte dat er nu een einde zou kom en aan de
com petentiekw esties en aan de 'tijdrovende scheidsrechterfunctie’ van de
m inister 'die in strijd is met een goede m ilitair-hiërarchische opbouw van
de krijgsm acht'.224 W oordvoerders van KVP en ARP plaatsten echter kriti
sche kanttekeningen bij de verm inderde greep van de politiek op de krijgs
macht. Van Voorst constateerde dat de positie van de chef-staf versterkt was
ten koste van de politieke leiding. Hij achtte de nieuwe situatie 'niet aanbe
velensw aardig', om dat 'de m ilitaire w ensen toch steeds door den verant
w oordelijken M inister niet alléén op hun m ilitaire merites m oeten w orden
beschouw d. De m ilitaire merites dienen tegen elkander te w orden afgewo
gen’.225 Ook Algra betreurde het dat de greep van de minister verzwakt was
doordat de coördinerende taak 'die feitelijk inhaerent is aan het M inister273
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schap, die in wezen beleidstaak is' overgedragen was aan de chef-staf. Inter
essant is dat de A R-voorm an de persoonlijke verhoudingen in de krijgsm achttop aan de orde stelde. Hij hield Schokking daarvoor verantw oorde
lijk om dat hij kennelijk onvoldoende coördinerend w as opgetreden. Algra
achtte 'de regeling, als die nu gepresenteerd wordt, volkom en onjuist (...)
om persoonlijke moeilijkheden tussen de heren uit de weg te ruim en'.226
O fschoon de notulen van de m inisterraad hierover geen duidelijkheid
scheppen, lijkt het erop dat het probleem van de politieke verantw oorde
lijkheid voor het personeels- en m aterieelbeleid, w aarvoor Algra en Van
V oorst gewaarschuwd hadden, steeds meer onderkend werd in het kabinet.
De w ens om ingrijpende m aatregelen in de krijgsm acht door te voeren
w erd vooral ingegeven door het verm oeden van grove inefficiency in de
landm acht, m aar ook door tw ijfels over h et functioneren van generaal
Kruis. In een nota aan zijn collega's brak Schokking in juni 1950 een lans
voor de krijgsm acht in haar geheel en voor de generaal in het bijzonder.
V olgens de m inister w aren de onvolkom enheden niet zo groot als veron
dersteld en w ees hij nieuwe ingrijpende reorganisaties van de hand om w il
le van de 'nodige rust en zelfvertrouw en in het m ilitair bedrijf'. Alleen aan
de top w as een verandering nodig omdat Schokking het 'minder juist' acht
te dat alle bevoegdheden ten aanzien van personeel en m aterieel in één
hand sam engebundeld waren. Hij stelde reorganisatieplannen in het voor
u itzich t.227
In de M vT op de begroting van Oorlog voor 1950 kondigde Schokking de
nieuw e reorganisatie aan. Hij schreef dat de structuur w aarin de adjudantgeneraal en de kw artierm eester-generaal ondergeschikt w aren aan de chefstaf, onvoldoende voldeed aan de vereisten van 'gezond tegenspel' en
'goedw erkende controle op de doelmatigheid van de taakverrichting en op
de juiste besteding van de gelden'. De verschillende functionarissen zouden
daarom voortaan weer, naast elkaar, rechtstreeks onder de m inister ressor
teren.228 De reorganisatie kwam tot stand in oktober 1950.
M et dit besluit kwam een einde aan een lange reeks veranderingen in de
organisatie van de legerleiding. De Tw eede Kam er was begrijpelijkerw ijs
weinig ingenom en met de nieuw e wijzigingen. Men constateerde dat de in
het vooruitzicht gestelde organisatie de derde in successie was en vroeg zich
af of de competenties thans wèl duidelijk gesteld waren. Fens wees op de fu
neste gevolgen van het 'gechangeer' voor de rust en zekerheden in hogere
en lagere rangen. Allen, behalve Vorrink, waren het overigens eens met de
veranderingen. De PvdA-w oordvoerder was van m ening dat het oude m o
del gehandhaafd had m oeten worden. Nu zou de m inister w ederom een
tijdrovende scheidsrechterfunctie te wachten staan 229
Schokking m ocht zich dan verdedigen door de stelling dat hij 'ernstige
redenen' had 'dat het anders m oest’,230 de herhaalde veranderingen in de
landmachttop gaven voedsel aan de gedachte dat zijn beleid w isselvallig en
opportunistisch w as. Eind novem ber noem de Ruijs de Beerenbrouck het
'w erkelijk ontstellend' dat een en de dezelfde minister in nog geen vijftien
m aanden tijd 'een reorganisatie met enige ophef aankondigt, daarna haar
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lof zingt, haar vervolgens dood zwijgt en haar ten slotte neersabelt om terug
te keren tot de oude toestand'.231
N ationale R eserve
Bij alle organisatorische problem en w aarm ee Schokking te kam pen had,
kwam en nog eens de pijnlijke ontwikkelingen rond de N ationale Reserve.
De N ationale Reserve ontstond in april 1948 onder druk van de toene
m ende internationale spanningen en uit de behoefte aan een reservem ilitie
die in geval van binnenlandse troebelen kon w orden ingezet om orde en
rust te herstellen. Drees noemde als voorbeeld een m assale staking die de
Eenheids V akcentrale in Amsterdam zou kunnen organiseren.232 De N atio
nale Reserve w erd een onderdeel van de Koninklijke Landm acht. Ze zou
bestaan uit vrijw illigers uit de lichtingen van vóór 1940 en uit voor de troe
pen ongeschikt verklaarde dienstplichtigen van na de oorlog. W erving en
selectie geschiedde door een particuliere organisatie, het Nationaal Instituut
Steun W ettig Gezag (NISWG). Het NISWG ontving hiervoor een financiële
ondersteu ning van de departem enten van Binnenlandse Zaken en O or
lo g .233 De generale staf ging uit van een sterkte van drieduizend man in
1948 en tienduizend man in 1949. U iteindelijk zou de totale sterkte onge
veer vijfentw intigduizend man m oeten om vatten.234
Vanaf het begin liep het niet goed met de Nationale Reserve. Al in sep
tem ber 1948 sprak Schokking van een 'm islukking’. M inister J.H . van M aar
seveen vond die conclusie voorbarig, de propaganda-actie m oest im m ers
nog beginnen 235 Toch tekende de beoordeling de situatie. De belangstelling
voor de N ationale Reserve was veel geringer dan verwacht. Eind 1949 was
de totale sterkte nog slechts een kleine vierduizend man, hoofdzakelijk stu
denten. Het verloop was bovendien groot, het contract gold voor niet langer
dan één jaar, en het vrijw illige karakter van de aansluiting m aakte het
m oeilijk al te sterke dwang uit te oefenen op het bijw onen van oefenin
gen.236 Een ander probleem was dat de organisatie langzaam op gang kwam.
De plaatselijke com m issies van het NISW G, die de daadwerkelijke werving
ter hand m oesten nemen, m oesten begin 1949 voor het m erendeel nog tot
stand komen. Tot ongenoegen van de generale staf was bovendien de pro
paganda niet actief genoeg.237 Ten slotte bleek het NISWG niet in staat de
instroom van vrijw illigers adequaat te verwerken. Hun selectie duurde bij
zonder lang, hetgeen demotiverend w erkte.238
Een volgend probleem was de taakstelling van de Nationale Reserve. 'De
handhaving en het herstel van de binnenlandse orde en rust' w aarvan bij
de oprichting sprake was, was toch eigenlijk een taak van de (reserve)politie? Tegelijkertijd groeide bij de generale staf de behoefte aan extra een
heden voor de territoriale verdediging. De krijgsm acht was nog in het opbouw stadium en moest woekeren met de middelen. Bovendien stonden de
m eeste troepen overzee. In deze situatie leek de Nationale Reserve goed in
zetbaar voor lokale taken als het beveiligen van havens, bruggen en spoorw egknooppunten. H ierdoor zouden reguliere eenheden vrijgem aakt kun
nen w orden voor meer m obiele taken. Generaal Kruis m aakte in dit ver275
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band de opmerking dat Nederland moest lijken 'op een egel die zijn stekels
uitzet als er gevaar dreigt'.239 Eind 1949 werd daarom de doelstelling van de
N ationale Reserve aangepast: zo nodig zou zij ook lokaal w orden ingezet
tegen bu itenland se vijand. Tevens zouden eenheden lu ch td oelartillerie
worden samengesteld. De reservisten voldeden echter lang niet aan de ver
eisten die, w at oefening en discipline betrof, aan dergelijke eenheden moes
ten w orden gesteld. De m ilitaire beoordeling van de vrijw illigers was dan
ook negatief.
Hoewel de generale staf vanaf 1949 betrokken was bij de w erving van de
v rijw illig ers, raakte de N ationale Reserve niet over haar kinderziektes
heen: het animo bleef gering en het verloop bleef groot. Naarm ate de land
m acht beter was georganiseerd, groeiden de m ilitaire bezw aren tegen de re
servisten. Vooral sinds de repatriëring van de troepen uit Indonesië b e
schikte de landm acht over voldoende reservetroepen. Verm oedelijk als ge
volg van die bezw aren werd de taakstelling weer beperkt. De defensienota
uit 1951 noem de naast de oorspronkelijke doelstelling van handhaving van
de openbare orde alleen luchtafweer en luchtwacht.240
Pas aan het einde van de jaren vijftig vond een grondige herstructurering
plaats w aardoor een einde aan de problem en kwam: de werving kwam vol
ledig bij de landm acht te liggen. Het NISWG werd in 1958 opgeheven en de
oude reserve-eenheden w erden ontbonden. Een nieuw e N ationale Reserve
werd hoofdzakelijk gevormd uit dienstplichtigen met groot verlof.241
De volksvertegenw oordiging besteedde relatief veel aandacht aan de pro
blem en rond de N ationale Reserve. Vooral in de D efensiecom m issie werd
d aarover enkele m alen uitgebreid van gedachten gew isseld. Roosjen en
V erm eer w aren lid van het bestuur van het NISW G en derhalve nauw bij
de gang van zaken betrokken. Hun kritiek gold overigens niet de overheids
steun aan het Instituut, maar vooral de onduidelijkheden over de doelstel
ling van de N ationale Reserve. De w oordvoerders w aren het erover eens
dat, naast de organisatorische problemen, de tegenstrijdigheden over de taak
de belangrijkste oorzaak waren van de tegenvallende belangstelling. Naar
hun mening diende de taak beperkt te blijven tot lokale ordehandhaving en
optreden tegen sabotage. De reservisten, m et hun geringe geoefendheid,
konden niet voor volw aardig aangezien w orden. H et was dus onverant
woord hen in te zetten voor zware taken als het bestrijden van vijandelijke
lu chtlandingstroepen.
O ok gingen in de Kamer stemmen op om de indienstnem ing bij de Na
tionale Reserve verplicht te stellen voor bepaalde categorieën, bij voorbeeld
voor hen die vrijstelling van dienstplicht hadden gekregen.242 De minister
w ilde evenw el niet tornen aan de vrijw illigheid. Ook in het verlengen van
de verbintenissen zag hij geen heil: hij vreesde dat door een dergelijke
m aatregel de aanm eldingen nog verder zouden teruglopen.243 Intussen kon
Schokking alleen maar toegeven dat de gang van zaken rond de N ationale
Reserve onbevredigend was. In januari 1949 wees hij in dit verband op de
organisatorische problem en bij het NISW G en de te laat gestarte propa
ganda. Ook gaf de minister in bedekte term en toe dat het animo om deel te
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nemen niet bijzonder groot was. Hij hoopte dat, nu de organisatorische pro
blem en w aren opgelost, het beter zou gaan.244
In de D efensiecom m issie erkenden Schokking en Fockem a Andreae dat
er helderheid diende te komen in de doelstelling van de Nationale Reserve.
De com m issie was het evenwel met de bew indslieden eens dat een voor
w aarde daarvoor w as dat in N A VO -verband overeenstem m ing bereikt
werd over de manier waarop de lidstaten hun nationale defensie opzetten.
In de planning ging het bondgenootschap uit van nationale bijdragen aan
een voorw aartse verdediging - dat w il zeggen zo ver m ogelijk oostw aarts.
O ver h et aanhouden van territoriale troepen bestond verschil van m e
nin g .245
Fockem a Andreae onderstreepte het nut van de N ationale Reserve. Hij
vond het belangrijk ’dat we een politiek betrouwbare eenheid van vrijw illig
karakter ter beschikking hebben, om zo nodig te dienen ter bescherm ing
van de inw endige veiligheid'.246 Vorrink daarentegen toonde zich niet al
leen w einig tevreden met de gang van zaken. Hij vroeg zich ook af of de
N ationale Reserve, gezien haar organisatorische en m ilitaire beperkingen,
een functie te vervullen had in de territoriale verdediging: 'Sentim entele
argum enten mogen hierop in het geheel geen invloed hebben.' O verduide
lijk bleek in de D efensiecom m issie dat de generale staf steeds m inder heil
zag in de Nationale Reserve. Generaal J.D. Schepers, lid van de generale staf
en adviserend lid van de D efensiecom m issie, zei in maart 1950 uit m ilitair
oogpunt verre de voorkeur te geven aan de inzet van Indonesië-veteranen
boven aantallen bijeengebrachte vrijw illigers. Naar aanleiding van deze op
m erking verzuchtte Korthals 'dat het toch w el zéér droevig is dat nadat
praktisch twee jaar over dit onderwerp is vergaderd, de Com m issie nog
steeds niet de nodige voorlichting heeft gekregen, w aaruit kan worden vast
gesteld w at er dient te geschieden. W anneer dit op gelijke basis blijft door
gaan, w enst hij niet langer deel te nemen aan de besprekingen.'247
Zoals gezegd zouden de problem en rond de N ationale Reserve ook nog
de volgende jaren voortduren. Ze werden Schokking niet persoonlijk aan
gerekend. Bovendien bestond er in de D efensiecom m issie begrip voor de
m oeilijkheden bij de definitie van de taakstelling van de vrijw illigers. Toch
werden de aarzelingen op dit stuk in verband gebracht met de aarzelingen
op andere terreinen zoals de fusie van de departem enten, het al of niet aan
stellen van een staatssecretaris voor de Luchtm acht en de reorganisaties in
de militaire top. Een en ander deed de kamerleden twijfelen aan Schokkings
capaciteiten om orde op zaken te stellen. Al deze factoren droegen bij tot het
verlies van het vertrouwen in de minister die er in de loop van 1950 even
min in leek te slagen het kabinet tot een eensgezind standpunt te brengen
over de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht in het algem een en de bij
drage aan de w esterse defensie in het bijzonder.
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Haperend defensiebeleid

De parlem entaire behandeling van de defensiepolitiek stokte vanaf Prins
jesdag 1949. Schokking diende w elisw aar begrotingen voor 1950 in, m aar
m aakte tegelijkertijd duidelijk dat vooral die van Oorlog een voorlopig ka
rakter had. H et verloop van het Indonesisch conflict, het voorlopig karakter
van de plannen voor de W esteuropese defensie en ten slotte de onduide
lijkheid over de aard en de omvang van de bondgenootschappelijke m ili
taire hulp m aakten het onm ogelijk een beeld te geven van 'de vaste lijnen,
w aarlangs het beleid zich in een komende periode zal bew egen'. De m inis
ter karakteriseerden zijn begroting moedeloos als 'een poging (...) om een
indruk te geven van een mogelijk - afhankelijk van de verschillende daar
op inw erkende factoren - te verwachten ontw ikkeling’.248
Op 27 januari 1950 schreef Schokking aan de Tweede Kamer dat de 'ontw erp-begroting’ van Oorlog ingrijpend gewijzigd m oest worden. Op grond
van verschillende overw egingen, w aarvan de afloop van het Indonesisch
conflict de belangrijkste was, had hij in overleg met Financiën besloten een
geheel herziene begroting voor te bereiden. Deze zou in februari gereed zijn.
Februari ging echter voorbij. De zaak begon een slepend karakter te krijgen.
In m aart werd reeds gefluisterd dat de defensiebegrotingen niet meer vóór
het zom erreces aan de beurt zouden komen. Pas op 9 juni berichtte Lieftinck
de Tw eede Kam er dat het ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk VIII-A
(Oorlog) werd ingetrokken. Enkele dagen daarvoor was reeds een nota van
w ijzigingen ingediend voor de m arinebegroting.249 De nieuw e begroting
van Oorlog werd op 10 juni ingediend, gevolgd op 27 juni door een Nota in
zake het defensiebeleid. Intussen was de nieuw e begroting weer achterhaald
door het uitbreken van de Korea-oorlog op 25 juni. Schokking kondigde
daarom nieuw e m aatregelen aan in zijn MvA. Dat de m inister in zo korte
tijd zijn defensienota moest herzien, versterkte de indruk van besluiteloos
heid inzake het defensiebeleid. De eerstvolgende confrontatie tussen parle
m ent en kabinet zou leiden tot het aftreden van Schokking en tot vergro
ting van de druk op het kabinet om eindelijk een defensiebeleid te form ule
ren.
Deze paragraaf is gewijd aan de problemen die het kabinet ondervond bij
het bepalen van zijn defensiebeleid vanaf begin 1949. In het openbaar verde
digde Schokking zich steeds door te w ijzen op de effecten van de militaire
inspanning in Indonesië en op de onduidelijkheden in de plannen van de
W esterse Unie en later van de NAVO, maar het voornaam ste struikelblok
voor de form ulering van het defensiebeleid was de onenigheid in het kabi
net. Belangrijke twistpunten waren de hoogte van de defensie-uitgaven, de
plannen van de generale staf voor de opbouw van de landm acht en de
om vang van eventuele bezuinigingen op de m arine ten gunste van de
land- en luchtstrijdkrachten. De onenigheid leidde medio 1949 tot een pat-

278

HapeTend defensiebeleid

stelling waar de minister van Oorlog en Marine niet doorheen wist te bre
ken.
Officieel kon de volksvertegenwoordiging haar standpunt pas in augus
tus 1950 formuleren in het VV. Tussentijds vonden er echter belangrijke
consultaties plaats tussen kabinet en kamerleden in de Defensiecommissie.
Im passe in het kabinet

Indonesië en de zvesterse defensie
Vóór begin 1949 was er nog geen defensieplan van de WU en hoefde Den
Haag zich dus nog niet het hoofd te breken over een Nederlandse bijdrage
aan de bondgenootschappelijke verdediging. Zonder al te veel gewetensbe
zwaren kon het kabinet derhalve absolute prioriteit geven aan de militaire
inspanning in Indonesië. Aan deze relatief overzichtelijke situatie kwam
begin 1949 echter een einde. In het voorjaar moest het kabinet een antwoord
formuleren op de eerste voorstellen van de WU. Tegelijkertijd leek het
einde van het conflict in Indonesië in zicht. Het kabinet steunde immers in
meerderheid het zogenaamde plan-Beel. De Hoge Vertegenwoordiger van
de Kroon in Indonesië wilde door middel van een spectaculair gebaar de
impasse na de tweede politionele actie doorbreken en de internationale po
sitie van Nederland versterken. Beels plan behelsde een vervroegde soeve
reiniteitsoverdracht (onder bepaalde voorwaarden) aan de Verenigde Staten
van Indonesië per 1 april 1949. Een en ander ging weliswaar minder snel
dan verwacht, doch het plan-Beel stond aan de basis van de akkoorden die
uiteindelijk zouden leiden tot de RTC en de soevereiniteitsoverdracht.250
Desondanks bleven tot eind 1949 de militaire taken in Indonesië de op
bouw van een defensie-apparaat in Nederland zelf onmogelijk maken. Eind
januari deelde het kabinet mee dat Nederland in principe bereid was een be
gin te maken met zijn bijdrage aan de WU-defensie, echter slechts voor zo
ver de militaire situatie in Indonesië dat toestond.251
De militaire inspanning in Indonesië had dus belangrijke gevolgen: Ne
derland zelf was daardoor geruime tijd in feite onverdedigd en ook op
langere termijn zouden de gevolgen van het overzeese conflict bijzonder
zwaar op het defensiebeleid drukken. Als gevolg van de absolute prioriteit
van de militaire inspanning in Indonesië kreeg de landmacht nauwelijks
gelegenheid zich voor te bereiden op de omschakeling na de soevereiniteits
overdracht. Toen het zover was, stond men voor gigantische organisatori
sche problemen. De in Indonesië geformeerde 'divisies' waren niet geschikt
voor operaties in Europa. Met zwaar materieel waren ze bijvoorbeeld niet
vertrouwd. Ook hadden zij nimmer als geheel geopereerd; het bataljon was
steeds de grootste eenheid geweest. Reorganisatie en training waren derhal
ve noodzakelijk vóórdat deze troepen geschikt waren voor taken in het ka
der van het bondgenootschap. Tegelijkertijd moest het hele militaire appa
raat in Nederland op andere leest worden geschoeid om nieuwe lichtingen
te oefenen voor geheel andere taken en onderdak te geven voor veel lan
gere tijd dan in de 'depots' gebruikelijk was geweest. Het grote tekort aan ka279
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der voor het opleiden van deze nieuwe lichtingen en het herscholen van de
oudere vormden een probleem. Materieel voor die troepen ontbrak goed
deels, terwijl er ook een groot tekort was aan kazernes en oefenterreinen. De
'roofbouw' van de voorafgaande jaren deed zich in 1950-1951 des te meer
gevoelen doordat als gevolg van de verslechterende internationale verhou
dingen de omschakeling naar bondgenootschappelijke militaire samenwer
king zeer snel diende te geschieden. De planning werd nog eens gecompli
ceerd door de overschakeling van de landmacht op een nieuwe organisatie
vorm. Bovendien zou het, ondanks geallieerde toezeggingen in 1948-1949,
lange tijd onduidelijk blijven wanneer nieuw materieel geleverd zou wor
den. Al met al was het voor het departement en voor de generale staf on
mogelijk duidelijke plannen en realistische calculaties te presenteren. Zeker
was in elk geval, dat de opbouw van het militaire apparaat in Nederland
een bijzonder kostbare aangelegenheid zou zijn. Naast de aanschaf van uit
rustingsstukken en voorraden vergden vaste installaties als kazernes, vlieg
velden en depots hoge investeringen. Maar het was niet alleen aan de orga
nisatorische problemen te wijten dat een defensiebeleid slechts moeizaam
tot stand kwam. Tussen politieke en militaire leiding bestond een funda
menteel verschil van mening dat tot begin 1951 zou voortduren.252
Oorlogsverzvachting

Zoals wij al zagen, speelde in de overwegingen van de ministerraad een be
langrijke rol de verwachting dat een aanvalsoorlog van de Sovjet-Unie op
West-Europa op korte termijn onwaarschijnlijk was. Deze opvatting werd
overigens door alle WU-bondgenoten gedeeld.253 Men verwachtte dat de
Sovjet-Unie zich zou beperken tot steun aan ondermijnende activiteiten
van een 'vijfde colonne'. Nederland diende derhalve niet slechts langs mi
litaire weg een bijdrage te leveren aan het behoud van de vrijheid, maar
vooral door een rechtvaardige economische en sociale politiek. Het belang
van het Brussels pact was vooral politiek van aard. Het bondgenootschap
zou allereerst een preventieve waarde hebben omdat, aldus Drees, 'daar
mede wordt aangetoond, dat het de Westeuropese landen ernst is, om zich
eensgezind tegen het communisme te weren'. Het belang van het Atlan
tisch pact was vooral de koppeling van de veiligheid van Europa aan de VS.
Hoewel het kabinet waarde hechtte aan de inilitaire samenwerking, ver
wachtten de meeste ministers niet dat daardoor de defensie afdoende zou
worden op korte termijn. In oktober 1949 zei Drees hierover: 'Wanneer wij
nochtans in het kader van de WU en het Atlantisch pact onze defensie ver
sterken, dan geschiedt dat niet omdat men zich daarmede veilig stelt, doch
omdat wij ons daardoor aan Amerika koppelen en Rusland zich dan eerder
zal laten weerhouden van een aanval op West-Europa.'254
Uit deze redenering trokken de ministers twee conclusies. Ten eerste dat
het belangrijkste doel van de Nederlandse defensie-inspanning moest zijn
'in het Atlantisch pact te worden opgenomen'255 Ten tweede dat niet méér
aan de defensie gedaan moest worden dan waartoe het bondgenootschap
verplichtte. Overigens namen ook de overige lidstaten van de WU een
280
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voorzichtige houding aan ten aanzien van de toebedeelde taakstelling. Zij
waren eveneens van mening dat de nationale programma's van econo
misch herstel niet in gevaar gebracht mochten worden door de defensie-in
spanning. En ook Frankrijk en Groot-Brittannië beschikten, gezien hun
overzeese verplichtingen, over weinig middelen om snel een defensie op te
bouwen.
M ontgom ery 's defensieplan
Op 17 januari 1949 informeerde Montgomery Den Haag over zijn 'mini
mumplan' voor de verdediging van West-Europa. De Rijn zou de defensielijn vormen. Op voorwaarde dat Nederland zelf zou voorzien in de verde
diging, werd die lijn doorgetrokken naar het IJsselmeer. Eind 1950 zou Ne
derland moeten voorzien in een legerkorps van drie divisies (waarvan één
paraat), een aantal squadrons jachtvliegtuigen, alsmede in een bijdrage voor
de mijnenveegdienst en havenbescherming.256
Het kabinet besloot in principe mee te werken aan de tenuitvoerlegging
van het plan. Een van de overwegingen daarbij was dat de VS net als bij de
Marshallhulp als voorwaarde voor hulp gesteld hadden 'dat de Europese
landen zelf handelend optreden'. 'Het verdrag van Brussel verkrijgt eerst
zijn waarde door wat het Atlantisch pact zal opleveren', aldus E.M.J.A. Sas
sen, minister van Overzeese Gebiedsdelen. Bovendien werd de door Mont
gomery gevraagde bijdrage 'niet te zwaar’ gevonden. Maar er werden ook
bezwaren geopperd. Allereerst was er onvrede over de Rijn-IJssel-linie. Het
kabinet achtte het onaanvaardbaar dat niet het gehele Nederlandse grond
gebied in het verdedigingsplan was opgenomen. Daarnaast mocht de mede
werking niet ten koste gaan van de militaire taken in Indonesië. Een andere
voorwaarde was de Amerikaanse militaire hulp. Volgens Schokking zou
een Nederlandse bijdrage zonder die hulp zinloos zijn. In deze geest werd
op 24 januari een antwoord geformuleerd. Het kabinet liet de veldmaar
schalk weten dat de Nederlandse regering, in afwachting van het verleggen
van de verdedigingslinie naar het oosten, bereid was een begin te maken
met zijn bijdrage aan de WU-defensie, echter alleen voor zover de militaire
situatie in Indonesië dat toestond en indien door de VS materiële, respectie
velijk financiële, hulp zou worden verleend.257
Om aan de wensen van Montgomery te voldoen presenteerden de chefs
van staven voorstellen. Voor de landmacht was het 'Legerplan 1950' opge
steld dat voorzag in de oprichting van een aantal steeds parate, geoefende
troepen. Over de precieze omvang van het leger en de daarvoor vereiste
maatregelen bleef men vaag. Het plan zou alleen realiseerbaar zijn met een
dienstplicht van 24 of desnoods achttien maanden. Bij een kortere termijn
zou moeten worden afgezien van een parate troepenmacht. Het luchtmachtplan omvatte de opbouw van een aantal squadrons per jaar. Wat de
marine betrof behelsde het voorstel slechts de opbouw van de mijnenveeg
dienst, het aanleggen van twee marinevliegkampen en voorzieningen ter
beveiliging van de havens. De 'kleine operatieve vloot' die in aanbouw
was, was bestemd voor het nakomen van andere verplichtingen van Ne281
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derland en werd niet in de beschouwingen betrokken. De chefs van staven
konden nog niet exact aangeven hoeveel het zou kosten om de vereiste
sterkte van de land-, zee- en luchtstrijdkrachten te bereiken. Zij schatten dat
daar ruim één miljard mee zou zijn gemoeid.258
Werd Montgomery's defensieplan dus in principe aanvaard, de voorstel
len van de chefs van staven wees het kabinet resoluut van de hand. Het al
gemeen gevoel in de ministerraad was dat deze véél meer bevatten dan
strikt noodzakelijk was. De meeste ministers vonden bijvoorbeeld een ver
lenging van de dienstplicht van twaalf tot 24 maanden excessief. Aangezien
Montgomery niet expliciet had gevraagd om verlenging van de dienstplicht,
voelde het kabinet daar niets voor. De plannen voor de marine werden
eveneens te ambitieus geacht: het vlootplan met zijn vliegkampschip, krui
sers en onderzeebootjagers ging veel verder dan havenbescherming en mij
nenvegen. Drees meende dat de voorstellen 'enorme uitgaven eisen, die
grotendeels onnuttig genoemd moeten worden’. Lieftinck concludeerde dat
ze ’er teveel op gericht zijn, dat Nederland op zichzelf een harmonische
verdediging zal moeten hebben, dus niet een verdediging als onderdeel van
een Westeuropees plan'. De minister van Financiën merkte op dat er tussen
de drie chefs van staven geen overeenstemming bestond over een prioritei
tenschema, waardoor er slechts een optelsom van de afzonderlijke verlang
lijstjes op tafel lag: 'Dit heeft ertoe geleid, dat het plan thans meer omvat
dan het geval zou zijn geweest indien men het omtrent de prioriteit eens
zou zijn geweest.'259 Het door de chefs van staven (voorlopig) begrote be
drag van ruim ƒ 1 miljard vond Lieftinck veel te hoog. Hij meende dat
ƒ 750 a 800 miljoen het maximum was dat aan Oorlog en Marine kon wor
den uitgegeven. Méér uitgeven was volgens hem en zijn collega van Econo
mische Zaken, J.R.M. van den Brink, volstrekt onverantwoord. Ook Drees
meende dat het 'uitermate gevaarlijk' zou zijn de uitgaven nog verder te
verhogen. Met uitzondering van Schokking schaarden alle ministers zich
achter dit standpunt.260 Blijkens de notulen van deze vergadering kwam
Schokking nauwelijks aan het woord. Hooguit gaf hij hier en daar een toe
lichting. De discussie werd volledig gedomineerd door Lieftinck en Drees.
Conflict met de legerleiding
Na de positiebepaling van de ministerraad volgde een prompte reactie van
de legerleiding. Generaal Kruis bestreed in een lange nota allereerst de 'ui
termate gevaarlijke' redenering van het kabinet dat een onverhoedse aan
val van de Sovjet-Unie niet te verwachten was. De generaal meende dat
daar toch op zijn minst rekening mee gehouden moest worden. Vervolgens
brak Kruis een lans voor de verlenging van de dienstplicht tot achttien
maanden. De meerdere kosten waren volgens hem te verwaarlozen, terwijl
zonder verlenging de negatieve effecten groot zouden zijn: geen parate troe
pen en geen mogelijkheden voor grootscheepse oefeningen. Aan het eind
van de nota legde Kruis al zijn gewicht in de schaal. Hij waarschuwde: 'Als
gevolg van een en ander zal Nederland een leger opbouwen dat geen vol
doende waarde heeft als gevechtsapparaat en daardoor niet kan worden ge282
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acht de van Nederland verwachte bijdrage aan de Westeuropese verdedi
ging te zijn. Wij bouwen dan (...) een schijnleger, dat veel geld kost en niet
de waarde heeft, nodig om het bewapeningsevenwicht te bereiken en daar
door een oorlog te voorkomen.' Tegelijkertijd diende Kruis zijn ontslag in
bij de koningin. Vooral het kabinetsbesluit omtrent de dienstplichttermijn
was voor hem onacceptabel.261
De ministerraad reageerde twee dagen later tamelijk laconiek, zowel op
de nota als op de ontslagaanvrage. Drees vond het bezwaarlijk het defensie
plan wederom aan de orde te stellen. Schokking slaagde er niet in enig be
grip te wekken voor het standpunt van Kruis. Opnieuw sprak de raad zich
uit voor een diensttijd van twaalf maanden. Drees merkte op 'dat de mili
taire deskundigen voor de kosten van hun voorstellen geen belangstelling
hebben en ook aan de andere argumenten, welke naar voren zijn gebracht
geen aandacht schenken'. De ontslagaanvrage werd min of meer genegeerd.
Drees vroeg Schokking een beroep te doen op de generaal om zijn arbeid
voort te zetten. 'Ik twijfel niet of hij zal daartoe bereid zijn', aldus de pre
mier. Lieftinck verzekerde: 'Indien binnenkort een agressie zou moeten
worden verwacht, dan treft generaal Kruis, die als militair deskundige
tracht vast te houden aan de militaire voorstellen, geen blaam.' Deze toe
lichting was voor Kruis kennelijk acceptabel. Hij trok in elk geval zijn ont
slagaanvrage weer in.262
Intussen kwam er geen duidelijkheid over de opbouw van de landstrijd
krachten, noch over de kosten. Voor de marine werd in mei 1949 een begrotingsplafond van ƒ 325 miljoen voor 1950 vastgesteld, maar zonder ver
plichting tot wijziging van de vlootplannen. Alleen voor de luchtstrijd
krachten kwam het in april 1949 tot zowel een budgettaire als een inhoude
lijke beperking. Het herziene plan van de luchtstrijdkrachten bracht de toe
komstige sterkte terug op tweederde van hetgeen door de militaire deskun
digen van de WU was gevraagd.263
De botsing tussen het kabinet en Kruis mag kenmerkend heten voor de
conflicten die zich tot het ontslag van de generaal in januari 1951 zouden
voordoen. Zowel de ministerraad als de chef-staf hield voet bij stuk: de op
vattingen bleven lijnrecht tegenover elkaar staan over met name de ter
mijn van de dienstplicht en de omvang van het defensiebudget. Voor Kruis
was achttien maanden het absolute minimum en in volgende voorstellen
zou hij zelfs geen kostenramingen meer opnemen. De grote organisatori
sche problemen maakten realistische calculaties onmogelijk. Het kabinet
weigerde echter een blanco cheque af te geven. In het kabinet was men er
van overtuigd dat de militaire leiding in geallieerd verband méér taken op
zich nam dan strikt noodzakelijk was. Het was aan de minister om de 'over
ijverige' militairen in te tomen. In november 1949 kapittelde Drees Schok
king over de opstelling van Nederlandse marinewoordvoerders tijdens be
sprekingen in het kader van het Atlantisch pact. De premier onderstreepte
zijn bezwaren 'tegen pogingen (...) om Nederland bij meer zaken te betrek
ken en daardoor ook meer verplichtingen op zich te doen nemen dan on
vermijdelijk is, (...) terwijl wij ons m.i. er bij voortduring van bewust moe
ten zijn, dat reeds de verplichtingen, die de Westelijke Unie ons oplegt,
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onze draagkracht ver te boven dreigen te gaan'. Dit ging om de taken die de
vloot in de NAVO zou krijgen.264 Kort daarvoor was het kabinet opge
schrikt toen bleek dat Kruis in overleg met de WU-organen het legerplan
had gewijzigd. Het Nederlands aandeel zou op middellange termijn vier di
visies worden, terwijl tot dan toe altijd over drie divisies was gesproken.
'Nu zijn het er intussen vier geworden, zonder dat het kabinet zich daar
over uitsprak. Dergelijke commitments zijn onuitvoerbaar en wij moeten
dit duidelijk te kennen geven', aldus Lieftinck.265
Schokking slaagde er niet in de kloof tussen kabinet en legerleiding te
overbruggen. Vanaf het begin was zijn positie in het kabinet zwak. Hoewel
hij de plannen van de militaire leiding verdedigde in de ministerraad, had
hij nauwelijks argumenten om de opvatting te bestrijden dat de plannen
van de chefs van staven veel verder gingen dan noodzakelijk was. Zijn po
ging om in april 1949 een compromis tot stand te brengen over de duur van
de dienstplicht, werd resoluut terzijde geschoven.
Het optreden van de eigengereide generaal Kruis was een probleem apart.
De chef-staf trok in mei 1949 zijn ontslagaanvrage weliswaar in, maar de
meningsverschillen waren niet uit de weg geruimd. De onvrede in het kabi
net jegens hem bleef bestaan en daarmee ook de overtuiging dat Schokking
Kruis niet kort genoeg hield. De interviews die de generaal af en toe gaf in
de pers leverden Kruis veel kritiek op. Hierin uitte hij zich onomwonden
over de situatie in de krijgsmacht. In september 1949 stoorde het kabinet
zich aan de opmerking dat 'ondanks de zeer hoge begroting het Nederlands
leger thans nog te vergelijken is met een fröbelschool'. Ook Schokking
vond deze uitspraak 'ongelukkig'.266 Overigens brak Schokking tot het
laatst toe een lans voor zijn chef-staf. Toen in de zomer van 1950 de kritiek
op Kruis een nieuw hoogtepunt bereikte, gaf de minister toe 'dat de gene
raal het tijdstip voor het ventileren van zijn inzichten enkele malen niet
juist (...) heeft gekozen. Ik heb de generaal daarop gewezen op een wijze, die
aan duidelijkheid niet te wensen overliet.' Schokking erkende ook dat
Kruis 'niet altijd een gemakkelijke medewerker' was, doch verklaarde 'dat
ik in de huidige bijzonder moeilijke verhoudingen de medewerking van de
heer Kruis niet graag zou ontberen'.267
Het lijkt erop dat Schokking in de controverse tussen kabinet en leger
leiding wilde verzoenen in plaats van regeren. Doordat hij zelf geen duide
lijk standpunt innam, bleef zijn positie in essentie tweeslachtig. Tevergeefs
hield hij zijn collega-ministers voor dat het kabinet de planning van de bij
drage aan de geallieerde defensie hinderde doordat in onvoldoende mate
richtlijnen werden gegeven. Anderzijds verweet hij ook de militaire gezags
dragers onvoldoende duidelijkheid.268
Schokkings bemiddelingspogingen liepen spaak. Overeenstemming over
de opbouw van de krijgsmacht werd onder zijn bewind niet bereikt, terwijl
de kritiek op de chef-staf steeds meer toenam. Voor een deel was dit te wij
ten aan de persoon van de minister. De zwakke positie die deze vanaf het
begin in het kabinet innam, zal zijn gezag in de krijgsmachttop niet hebben
vergroot. Een voorbeeld hiervan is het tamelijk zelfstandig optreden van de
staatssecretaris van Marine. Zoals we verderop zullen zien, passeerde Moor284
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man herhaaldelijk zijn minister om de positie van de vloot in het kabinet
veilig te stellen. Het zwakke optreden van Schokking lijkt ook Kruis te heb
ben verhard in zijn eigenzinnige opstelling. Anderzijds moet men zich af
vragen of iemand anders meer resultaten geboekt zou hebben. Ten aanzien
van de persoon van Kruis was bijvoorbeeld ook Drees tamelijk ambivalent:
bijzonder kritisch, doch niet volledig negatief. In mei 1949 werd Kruis niet
alleen bevorderd, doch kreeg hij ook een sterkere positie als chef-staf van de
landmacht. In augustus 1950 verklaarde de premier in een gesprek met
Kruis (waarbij ook Schokking aanwezig was) nog eens expliciet dat de gene
raal het vertrouwen van het kabinet had.269
D oelm atige defensie-uitgaven
Intussen koesterde het kabinet ook ernstige twijfels aangaande de efficiency
in de krijgsmacht. Minister van Sociale Zaken A.M. Joekes meende dat hij
zich alleen dan zou kunnen neerleggen bij een hoog defensiebudget 'indien
hij de overtuiging heeft dat de militaire departementen hun uitgaven zo
veel als mogelijk is hebben beperkt'. Hij had de indruk dat men 'in het bij
zonder op Oorlog niet voldoende doordrongen is van deze noodzaak tot be
perking'.270 Ook de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning, S.L. Mansholt, had weinig vertrouwen in de legerplannen: 'Vóór de
oorlog reeds was het Nederlandse leger niet efficiënt.'271 Natuurlijk beoog
den verschillende ministers door dergelijke interventies hun eigen budget
te beschermen tegen de claims van Oorlog en Marine. Maar naarmate in
1949 en 1950 de problemen in de landstrijdkrachten toenamen, werd duide
lijk dat het argument van de inefficiency bepaald niet ongegrond was.
Vanaf medio 1949 bleek dat Schokkings departement niet alleen een
slechte administratie voerde, maar evenmin beschikte over voldoende or
ganisatorische capaciteiten om de plannen voor de opbouw van de nieuwe
krijgsmacht goed uit te voeren.272 De gegevens van Oorlog voor de begro
ting van 1950 moesten door Financiën worden teruggestuurd, 'aangezien
deze nog onvoldoende waren en bijvoorbeeld bewijsstukken omtrent de
voorraden ontbraken'. Schokking voerde als 'bijzondere moeilijkheid' aan
dat niemand wist wat aan buitenlandse hulp zou worden geleverd. Eind
1949 vroeg Drees zich af of men op Oorlog de problemen de baas was.273
De strijd tegen de inefficiency werd op het departement van Oorlog voor
al gevoerd door staatssecretaris Fockema Andreae en kapitein-ter-zee S.D.
Duyverman. De laatste was marine-officier en werd in 1948 benoemd tot in
specteur, later hoofdinspecteur ter Generale Thesaurie voor de minister van
Oorlog. Aanvankelijk bestond hun werk uit een 'simpele' inventarisatie
van het aanwezige materieel. 'Het ergste was', aldus Fockema Andreae, 'dat
er geen deugdelijke administratie omtrent hoeveelheid, soort, toestand en
plaats van opberging bestond'.274 Hierdoor was er nauwelijks zicht op de
materieelbehoeften en werden overbodige bestellingen gedaan. Bij hun
werk ontmoetten beide functionarissen de nodige weerstand tegen deze in
menging van buiten af. Vooral de voor het materieel verantwoordelijke
dienst van de kwartiermeester-generaal was een dergelijke inspectie onaan285
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genaam. Desondanks kon de staatssecretaris in september 1950 in de Defen
siecommissie melden dat de bemoeiingen hadden geresulteerd in de tot
standkoming van een redelijk overzichtelijke administratie. De kamerle
den werden echter niet geïnformeerd over de opschudding die de resultaten
van het onderzoek binnenskamers hadden veroorzaakt. In het voorjaar
van 1950 was de onderzoekers gebleken dat de calculaties voor de begroting
van Oorlog veel te hoog waren. Begin juni rapporteerden zij de minister
raad om welke proporties het hier ging: het was mogelijk 20 a 25% te schrap
pen! De generale staf en de kwartiermeester-generaal hadden hun behoeften
schromelijk overdreven. Daardoor zou de begroting met ƒ 100 miljoen ver
minderd kunnen worden, terwijl revisie van verwaarloosd materieel nog
meer besparingen kon opleveren.275
Vooral in het licht van de overige overheidsuitgaven was de omvang
van de miscalculaties ronduit verbijsterend. De onthulling van Fockema
Andreae en Schokking wekte in het kabinet dan ook grote verontwaardi
ging. 'Terwijl andere ministers zich ernstige zorgen maken over begrotings
posten, die soms met een kwart zijn verlaagd, blijken er bij Oorlog posten te
bestaan met een variabiliteit van vele miljoenen', aldus Drees.276 Het be
vestigde de indruk van vergaande inefficiency bij Oorlog en maakte voort
aan elke calculatie van dat departement bij voorbaat verdacht. Tevergeefs
trachtte Schokking het beeld van de 'onvolkomenheden' op zijn departe
ment tot 'juiste proporties' terug te brengen. Hij wees op de eerder genoem
de grote problemen. Daarnaast verweet hij het kabinet dat het onvoldoende
richtlijnen had gegeven en bovendien bij herhaling de plannen doorkruiste
met de mededeling dat ze te kostbaar waren. Schokking gaf toe dat bij de
landstrijdkrachten onvoldoende inzicht bestond in het aanwezige of bestel
de materieel en dat er onvoldoende samenhang was tussen de planners en
de uitvoerders binnen het militaire apparaat. Maar: '(...) de gebleken onvol
komenheden (zijn) bepaald niet zo groot als aanvankelijk werd veronder
steld.'277 Waar Schokking deze constatering op baseerde, is niet duidelijk. Er
zou, zoals verderop blijkt, in de daaropvolgende jaren slechts langzaam ver
betering komen in de militaire planning.
Dat de plannen van de militaire leiding een bijzonder onzekere basis
hadden, bleek ook uit de veranderingen die Kruis er herhaaldelijk in aan
bracht. Zo kondigde hij begin 1950 plotseling aan dat de krijgsmacht niet in
staat zou zijn de uit Indonesië gerepatrieerde troepen mobilisabel te maken
voor taken in WU-verband. Enkele maanden later vormden deze echter
wèl weer de ruggegraat van de landstrijdkrachten. De organisatorische chaos
in de landmacht bleek in de loop van 1950 ook uit de problemen bij de uit
voering van de begroting. De eigenlijke uitgaven bleven achter bij de plan
nen als gevolg van een excessief achterblijven van de aanschaf van materi
eel. De gebrekkige planning was de belangrijkste oorzaak van dit verschijn
sel. Ook de vertragingen in de levering van de militaire hulp en het nog
niet ingesteld zijn van de industrie op militaire orders maakten dat de afle
veringstermijnen fors overschreden werden.278
Al met al ontstond in de ministerraad de indruk dat het militaire appa
raat niet in staat zou zijn grote hoeveelheden geld efficiënt te verwerken.
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Het door Lieftinck voorgestelde begrotingsplafond kreeg daarom brede
steun. Door een begrotingsplafond hoopten de ministers niet alleen een be
perking van de uitgaven voor de defensie te bereiken, maar ook een doel
matiger besteding van het budget door de strijdkrachten af te dwingen: aller
eerst door het stellen van prioriteiten bij de opbouw van de drie onderdelen
van de krijgsmacht (dat wil zeggen de marine beperken terwille van de op
bouw van de land- en luchtstrijdkrachten) en ten tweede door een verho
ging van de efficiency op het departement van Oorlog. Schokking vroeg nog
steeds een bedrag van ruim een miljard.
De tegenstellingen liepen begin mei 1950 zo hoog op dat er zelfs sprake
was van een crisissfeer. Schokking achtte het evenwel onjuist de portefeuillekwestie te stellen. Hij meende allereerst dat een grotere efficiency bezuini
gingen mogelijk zou maken. Belangrijker was dat hij een ministerscrisis
om internationale redenen van de hand wees. Drees was het met Schokking
eens: het uiteengaan van het kabinet zou het probleem niet dichter bij een
oplossing brengen en zou een slechte indruk in het buitenland maken. De
premier meende dat een compromis mogelijk was op een budget van ƒ 900
miljoen. Lieftinck was echter niet bereid aan een dergelijk plan mee te wer
ken. Twee dagen later ging het kabinet in een ’proefstemming’ akkoord met
een plafond van ƒ 850 miljoen. Alleen Schokking en D.U. Stikker (Buiten
landse Zaken) stemden tegen.279 Dit besluit bleek evenwel niet uitvoerbaar.
De ministers konden het niet eens worden over de verdeling van de be
schikbare gelden over de drie delen van de krijgsmacht. Bovendien had een
maand tevoren de Defensiecommissie zich achter de plannen van de mili
taire leiding geschaard.
Hoewel buiten de notulen van de ministerraad weinig bekend is over de
verbijsterende resultaten van het efficiency-onderzoek op Oorlog, is het no
dig hier kort nader in te gaan op de politieke consequenties ervan. Het is na
melijk opmerkelijk dat de gevolgen zo beperkt bleven. Ja, het wantrouwen
jegens de militaire plannen werd onmiskenbaar versterkt, maar verder lijkt
het kabinet, zeker gezien de discussie in de herfst en winter van 1950-1951,
een en ander op zijn beloop te hebben gelaten. De positie van Schokking
was ernstig verzwakt, maar, zoals we verderop zullen zien, zijn aanblijven
was gedurende de zomer van 1950 om binnenlands-politieke redenen ge
wenst. Overigens vreesde het kabinet ook de internationale repercussies
van een eventueel ontslag. Net als bij Kruis wilde het kabinet hier commo
tie rond het internationaal gevoelige defensiebeleid zoveel mogelijk beper
ken. Deze laatste overweging zal ongetwijfeld ook een reden zijn geweest
dat de resultaten van het onderzoek niet naar buiten werden gebracht. Lief
tinck bijvoorbeeld had daar in de besloten omgeving van de Defensiecom
missie toch veel voordeel mee kunnen behalen. Daar zou het nieuws als
een bom zijn ingeslagen, gegeven de parlementaire bezorgdheid over de ef
ficiency. De collegiale opstelling van de ministerraad tegenover het parle
ment is wellicht ook een verklaring voor de zwijgzaamheid. Desalniette
min is het opvallend dat de ministerraad de zaak in feite op haar beloop
heeft gelaten. Terwijl op andere beleidsterreinen de overheidsuitgaven
strak in de hand gehouden werden, greep het kabinet hier niet in.
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Stellingname in de Defensiecommissie, januari-april 1950

Hierboven hebben we gezien dat zich in de Kamer een consensus ontwik
kelde ten aanzien van de defensiepolitiek. Naast het behoud van de Ko
ninklijke Marine eiste de grote meerderheid van de kamerleden een drasti
sche verhoging van de defensie-inspanning in het kader van de bondge
nootschappelijke verdediging. Hoge offers waren hiervoor gerechtvaardigd
op voorwaarde dat het kabinet erop zou toezien dat het budget doelmatig
zou worden besteed. Tijdens de algemene beschouwingen over de rijksbe
groting in de herfst van 1949 werd de dubbele doelstelling van hogere defen
sie-uitgaven èn efficiënt beheer nog eens benadrukt. Naarmate echter het
besef doordrong dat de onduidelijkheden in het defensiebeleid vooral het
gevolg waren van het onvermogen van het kabinet om beslissingen te ne
men, zou op het Binnenhof de zorg om de veiligheid de kritiek op de in
efficiency in de krijgsmacht gaan overschaduwen. Deze verschuiving viel
tijdens de bijeenkomsten van de Defensiecommissie waar te nemen.
Met de totstandkoming van het westers militair bondgenootschap groei
de de behoefte aan nader overleg over het defensiebeleid tussen kabinet en
volksvertegenwoordiging. Het geheime karakter hiervan maakte de Defen
siecommissie tot het aangewezen orgaan voor dit overleg. In 1949 liet de
minister de commissie in het ongewisse over de gang van zaken bij de WUdefensieopbouw. Vermeer drong in maart van dat jaar aan op nadere infor
matie 'over de meest recente ontwikkelingen in Westeuropees verband',280
maar de commissie legde zich erbij neer dat zij hoofdzakelijk discussieerde
over de repatriëring van de troepen uit Indonesië, de fusie tussen KNIL en
Koninklijke Landmacht en de problemen rond de oprichting van de Natio
nale Reserve.
Het is niet duidelijk waarom de minister de toezegging van zijn voor
ganger de commissie eens per maand te informeren niet is nagekomen.
Vermoedelijk om onaangename complicaties te vermijden. Schokking gaf
als reden de Indonesische kwestie op, waardoor 'de Regering door zo grote
en spoedeisende zaken in beslag werd genomen'. Hij sprak eind 1949 de
hoop uit 'dat naarmate de normale staatszaken wederom geregelder zullen
gaan lopen, evenzeer een geregelder contact met de commissie mogelijk zal
zijn'.281 Daarvoor bestond begrip in de Defensiecommissie: 'De ver-schillende fracties hebben zich er daarom tot nog toe van onthouden over deze
tere kwesties in het openbaar vragen te stellen, eensdeels om de Minister de
moeilijkheid van het antwoorden in het openbaar te besparen, anderdeels
omdat men zeer goed besefte, dat het Indonesische commitment te zware ei
sen aan de Regering stelde, dan dat men haar hierover wilde lastig vallen',
zo vatte voorzitter Tilanus samen.282
Begin 1950 raakte het geduld van de commissieleden op. Het werd steeds
meer duidelijk dat de terughoudendheid van de minister het gevolg was
van een slepend meningsverschil in het kabinet. In februari vroegen de de
fensiespecialisten opheldering. 'Thans is echter het ogenblik gekomen, om
van de Minister te vragen dat hij - in deze kleine kring - volledig open kaart
zal spelen, opdat men hier althans in volle klaarheid kan horen, waar Ne288

Haperend defensiebeleid

derland aan toe is en wat men internationaal van ons verwacht, en wat de
internationale plannen ons bieden, opdat de leden daarna bij zichzelf en
hun fracties te rade kunnen gaan of deze lijnen van het beleid door hen
aanvaardbaar geacht kunnen worden’, aldus Tilanus. De commissie wenste
met name inlichtingen over de inhoud van de geallieerde plannen en de
Nederlandse bijdrage daaraan, over de omvang van de Amerikaanse mili
taire hulp en over de bedragen die Nederland daarnaast zelf diende uit te
geven.283
In maart en april hoorde de Defensiecommissie de standpunten van
Schokking, Kruis en Lieftinck aan. De meningsverschillen traden hierdoor
duidelijk aan het licht. Enerzijds de opvattingen van Schokking en Kruis
dat voor de geallieerde taken van Nederland voor 1950 en 1951 een budget
van ruim één miljard noodzakelijk zou zijn. Anderzijds de mening van
Lieftinck en Van den Brink dat ƒ 800 miljoen het maximum was. Aanvan
kelijk koos de commissie nog geen partij, maar speelde de bal terug naar het
kabinet door begin maart te concluderen dat de ministerraad zo snel moge
lijk 'tot definitieve uitspraken' moest komen over de legeropbouw en voor
al over de hoogte van het budget. In de volgende vergaderingen werd echter
steeds duidelijker dat het kabinet bleef aarzelen, waardoor de commissie in
de rol van scheidsrechter verzeild raakte. De leden hadden grote moeite om
vast te stellen wie gelijk had: Lieftinck met zijn uiterste bod van ƒ 800 mil
joen of Kruis die meende dat dat veel te weinig was en dat men dan beter
helemaal geen geld aan de defensie kon spenderen. De commissie werd
niet gedetailleerd geïnformeerd. Illustratief voor de onzekerheid van de ka
merleden was de wisselende positie van Fens. De katholieke defensiespecia
list constateerde na de gedachtenwisseling met Kruis dat beneden het mil
jard elke defensie 'zinloos' zou zijn. In de volgende vergadering, waar Lief
tinck zijn positie verdedigde, nam Fens evenwel weer genoegen met ƒ 800
miljoen, 'indien daarvoor een defensie wordt verkregen waar we iets aan
hebben'. Tevergeefs vroeg Vermeer bijvoorbeeld naar een nota waarin het
verschil naar voren zou komen van het militair effectief van de verschil
lende opties.284 De commissie kreeg ook geen enkele garantie voor een effi
ciënte besteding van de gelden. Haar zorgen daarover waren zeer terecht. Ja,
begin juni 1950 bleek, zoals wij hierboven zagen, in de ministerraad dat de
chaos op Oorlog veel ernstiger vorm aannam dan de kamerleden vermoed
den. Van deze misstanden werd de Defensiecommissie niet op de hoogte ge
bracht. Kennelijk doelend op het efficiency-onderzoek, meldde Fockema
Andreae in september in de commissie, bijzonder optimistisch, dat er 'thans
een overzichtelijke administratie' bestond.285
Tijdens de vergadering van 20 april besloten de commissieleden de plan
nen van de generale staf het voordeel van de twijfel te geven. Ondanks de
onzekerheid omtrent de doelmatigheid van de bestedingen en ondanks het
feit dat allerlei vragen over taakverdeling of over de bijdrage van WestDuitsland aan de defensie onbeantwoord bleven, vond de Defensiecommis
sie dat er lang genoeg getreuzeld was. Ruijs de Beerenbrouck meende dat
een beslissing niet langer kon uitblijven. Als het defensie-apparaat werke
lijk ruim ƒ 1 miljard moest kosten, dan mocht daar niet meer op beknibbeld
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worden, 'ook al moet er dan elders fors worden bezuinigd'. Ook Vorrink
distantieerde zich van Lieftinck: 'Het is voor hem véél groter zorg, dat we
800 miljoen uitgeven voor niets, dan een miljard als we daar wèl iets be
hoorlijks voor krijgen. (...) deze kwestie (moet) goed worden aangepakt, of
anders helemaal niet.' De commissie koos unaniem partij voor de plannen
van de chefs van staven en verzoende zich dus, nog vóór het uitbreken van
de Koreacrisis, met een forse verhoging van de defensie-uitgaven.286
Vanaf dat moment veranderde ook de houding van de kamerleden ten
opzichte van het probleem van de doelmatigheid der defensie-uitgaven.
Niet dat de zorgen om de efficiency verdwenen. Integendeel, maar zij had
den vanaf april 1950 aan prioriteit ingeboet. De algemene conclusie was dat
men geen keuze had: er was een noodtoestand en om deze het hoofd te bie
den diende er geïmproviseerd te worden. Toch is het opvallend dat deze
buitengewoon belangrijke beslissing schijnbaar zo gemakkelijk werd ge
nomen. De commissie beschikte inderdaad over onvoldoende informatie,
maar heeft overigens weinig moeite gedaan om het inzicht in de problemen
te vergroten. In zekere zin erkenden de kamerleden hun onvermogen om
zelf een oplossing te formuleren voor de dilemma's in de defensiepolitiek.
Bijgevolg gaven zij de militaire top de ruimte voor de uitvoering van zijn
visie, hoe kostbaar ook.
Besluiteloosheid over de marine

Ondanks het Salomonsoordeel van de Defensiecommissie, veranderde het
kabinet zijn standpunt niet. Alle ministers, behalve Schokking en Stikker,
stemden zoals gezegd bij de 'proefstemming' in mei voor de vaststelling
van de defensie-uitgaven op het door Lieftinck gewenste niveau. Hoe de
ministerraad dat besluit tegen de zin van de volksvertegenwoordigers had
willen 'doordrukken' blijft de vraag, omdat de ministers het vervolgens
niet eens konden worden over de verdeling van het budget over de drie de
len van de krijgsmacht. Het besluit vergde immers forse ingrepen ten koste
van de marine.
Het prestige van Moorman
In de discussie over de toekomst van de marine speelde staatssecretaris
Moorman een opvallende rol. Direct na zijn aanstelling had Moorman kre
diet verworven in het kabinet door zijn realistische benadering. Hij was
van mening dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan de grote
discrepantie tussen de marineplannen en de politieke en financiële realiteit.
Later zou hij zeggen dat het 'dwingend noodzakelijk’ was geweest om tot
een werkbasis te komen, 'omdat de toestand volkomen onoverzichtelijk
dreigde te worden'.287 Het jongste plan van de marinestaf, van juni 1948,
ging uit van de bouw van twee smaldelen in tien jaar tijd. In 1958 zou Ne
derland moeten beschikken over onder meer twee vliegkampschepen, twee
kruisers, vierentwintig jagers en twaalf onderzeeboten. Op langere termijn
mikte de marine nog steeds op de bouw van vier smaldelen. De secretaris290
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generaal van Marine rekende uit dat deze vloot in plaats van de geschatte
ƒ 300 a 400 miljoen, zeker ƒ 650 a 700 miljoen per jaar zou kosten.288 Begin
mei 1949 stelde Moorman in overleg met Lieftinck het begrotingsplafond
voor de marine vast op ƒ 325 miljoen per jaar. In een memorandum aan de
marineleiding vroeg hij een nieuw vlootplan met de gestelde limiet als ge
geven. Moorman suggereerde dat het eerste schip dat 'gemist' kon worden,
een tweede vliegkampschip was. In augustus diende de marinestaf een
nieuw plan in, gericht op onder meer een vliegkampschip, twee kruisers,
twaalf jagers en acht onderzeeboten in 1955.289 Dit plan zou uiteindelijk in
de ministerraad komen. We zullen zien dat Moorman het fel verdedigde.
Maar ook intern hield hij de limiet in het oog. Reeds in augustus 1949 gaf
hij de vlagofficier-materieel een veeg uit de pan omdat de bouwkosten van
beide kruisers onverwacht bijna 50% gestegen waren. Moorman sprak van
'grof wanbeleid' en eiste dat de kosten op het oude niveau werden terugge
bracht.290
Hoewel de ommekeer in de marineleiding naar realistischer plannen
reeds vóór zijn aanstelling op gang was gekomen, is de conclusie gerecht
vaardigd dat Moorman de marine uiteindelijk dwong de maritieme tering
naar de politieke nering te zetten.
Moorman in het kabinet
Toch was dit vlootplan nog te kostbaar naar de mening van de minister
raad. Vooral de 'Karei Doorman' en de beide kruisers waren omstreden. Het
kabinet worstelde met het dilemma dat een doelmatige militaire inspan
ning geleverd moest worden binnen een beperkt budget. Dat was slechts
mogelijk indien er pijnlijke keuzes gemaakt werden ten aanzien van de
verdeling van het budget over landmacht, luchtmacht en marine.
Lieftinck wilde zo'n keuze niet uit de weg gaan. Gesteund door Drees en
Van den Brink hield hij gedurende bijna twee jaar (vanaf maart 1949 tot
begin 1951) staande dat de defensie-uitgaven beneden een bepaalde limiet
dienden te blijven. Dat plafond lag aanzienlijk lager dan wat de krijgsmacht
vroeg. Het door Schokking gevraagde bedrag van ruim ƒ 1 miljard zou één
derde van de totale begroting beslaan. Aanvankelijk wenste Lieftinck niet
meer dan ƒ 800 miljoen ter beschikking te stellen met een uitloopmogelijk
heid van nog eens ƒ 50 miljoen. Meer uitgeven was volgens hem onverant
woord. Alleen door op andere begrotingen te bezuinigen zouden extra be
dragen vrijgemaakt kunnen worden. Hij weigerde het risico van toenemen
de inflatie te lopen. Ook Van den Brink schetste een somber perspectief bij
te zware defensielasten. Hij voorspelde een herinvoering van de distributie
en het einde van de liberalisatiepolitiek, maatregelen waarvoor hij de poli
tieke verantwoordelijkheid niet wenste te nemen.291
Lieftinck trachtte duidelijk te maken dat zijn 'plafond' ook militair ge
zien niet irreëel was. Hij rekende zijn collega's voor dat een efficiënter be
drijfsvoering, vooral in de landmacht, minstens ƒ 100 miljoen aan bespa
ringen kon opleveren. Verder pleitte hij voor het maken van keuzes bij de
opbouw van de defensie. Nederland kon in zijn ogen nooit drie volledige
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krijgsmachtdelen tegelijk opbouwen. Bovendien mocht de jas in geen geval
te ruim bemeten worden, omdat het defensie-apparaat ook op langere ter
mijn de begroting zou belasten. Het noodgedwongen stopzetten van be
paalde programma's in latere jaren zou verspilling betekenen van eerder
gedane uitgaven. Het was dus nu of nooit. Zelf was Lieftinck voorstander
van de prioritering ten gunste van de luchtmacht en de marine, wapens die
na een eventuele nederlaag konden worden geëvacueerd zodat Nederland
de strijd elders kon voortzetten. Hij moest echter toegeven dat een derge
lijke opstelling onverkoopbaar was aan de bevolking. Deze tactiek zou
bovendien betekenen dat Nederland de bondgenootschappelijke defensie
moest loslaten.292
Voor Drees was het zonneklaar dat hetgeen Nederland voor de defensie
zou besteden, 'alleen zijn waarde ontleent aan wat dit in de gemeenschap
pelijke defensie betekent'. Nederland moest daarom een loyale partner in
de WU en de NAVO zijn. Ook al was de marine dan 'beter georganiseerd’
en waren de vlootplannen ’zakelijk meer verantwoord', Nederland moest
toch in de eerste plaats voldoen aan zijn verplichtingen jegens het bondge
nootschap en derhalve prioriteit geven aan land- en luchtmacht. Het afsto
ten van de 'Karei Doorman’ en de kruisers zou een belangrijke besparing
opleveren. Drees benadrukte dat Nederland financieel dreigde vast te lopen
en dat 'men dan moet laten voorgaan, datgene waartoe wij in verband met
de WU verplicht zijn'.293 In de ministerraad steunden alle ministers, behal
ve Schokking, dit standpunt voor de beperking van het defensiebudget door
efficiënter bedrijfsvoering in de landmacht en door inkrimping van de ma
rine.
Ondanks deze duidelijke stellingname werd het definitieve besluit er
over telkens uitgesteld om uiteindelijk begin 1951 te worden afgesteld. Voor
een deel viel dat toe te schrijven aan de opstelling van de staatssecretaris
van Marine. Dat in de zomer van 1950 een patstelling in het kabinet ont
stond ten aanzien van de defensiebegrotingen voor 1950 (!) en 1951, had
echter ook andere oorzaken dan Moormans onvermoeibare strijd voor het
behoud van de marineplannen. Het is noodzakelijk hier kort in te gaan op
die andere factoren. Juist het gecompliceerde karakter van de situatie rond
de opbouw van de defensie lijkt het mogelijk gemaakt te hebben dat Moor
man zich - met zeer beperkte argumenten - staande kon houden.
Het grootste struikelblok bij het formuleren van het defensiebeleid was
de chaotische en hectische toestand die er heerste op het departement van
Oorlog en vooral in de landmacht, waardoor de legerleiding bleef steken in
improvisaties. In 1949 en 1950 konden de voorstellen slechts als globale
schattingen worden gepresenteerd. Hierdoor kwam Lieftincks 'plafonne
ring' eigenlijk in het luchtledige te hangen. Zolang het landmachtaandeel
in het budget onbekend bleef, konden voor luchtmacht en marine geen
vaste bedragen worden vastgesteld, waardoor deze krijgsmachtdelen niet in
staat waren om hun planning hierop af te stellen.294 Was het temidden van
al deze onzekerheden verantwoord reeds op voorhand ingrijpende beslis
singen te nemen voor de marine? Moorman speelde op kritieke momenten
bijzonder handig in op deze situatie. Hij kon aantonen dat de marine zich292
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zelf forse beperkingen had opgelegd en een limiet van ongeveer ƒ 325 mil
joen geaccepteerd had.295
Een andere factor waar Moorman goed gebruik van maakte was de over
tuiging van het voltallige kabinet dat in de landmacht op onaanvaardbare
wijze met geld werd omgesprongen. Moorman kon zijn departement als
buitengewoon efficiënt aanprijzen en zijn plannen als overzichtelijk en
haalbaar. Bovendien kon hij de marine presenteren als 'het enig zichtbare
defensie-apparaat'.296 Daar een en ander ten koste dreigde te gaan van het
beleid op het departement van Oorlog, is het opmerkelijk dat Schokking
zijn staatssecretaris de vrije hand liet. Wellicht was dit tekenend voor de
verhouding tussen de besluitvaardige Moorman en diens zwakke minister.
Deze factoren droegen ertoe bij dat het definitieve besluit om op de ma
rine te bezuinigen telkens werd uitgesteld. Een aantal andere argumenten
speelde ook een rol. Allereerst het werkgelegenheidsaspect, waarvoor voor
al Lieftinck en Van den Brink gevoelig waren. In mei 1950 verklaarde Van
den Brink bijvoorbeeld dat gehele schrapping van de marine-orders op dat
ogenblik werkloosheid in verschillende ondernemingen tot gevolg zou
hebben. Hij waarschuwde derhalve voor een 'drastische beperking in dit op
zicht'. Voorts was er het argument dat stopzetting van de bouw aan de krui
sers bijzonder onvoordelig was, omdat er reeds veel kapitaal in geïnves
teerd was. Ten slotte was er tot einde 1949 in de ministerraad serieus sprake
van een Nederlandse bijdrage aan de maritieme verdediging van Indonesië,
waarbij dat laatste land een groot deel van de kosten zou dragen. Zo zou een
groot deel van de toekomstige vloot lange tijd niet door Nederland zelf gefi
nancierd hoeven te worden.297 Gedurende de Ronde-Tafelconferentie bleek
dat Indonesië geen prijs stelde op een dergelijke bijdrage.
Hoewel het definitieve besluit van de ministerraad dus telkens werd uit
gesteld, bleef de situatie ook voor Moorman onzeker. Zijn argumenten
overtuigden de ministers niet. In wezen waren Moormans argumenten bij
zonder zwak. De plannen van de marine stonden in geen enkele verhou
ding tot de uit het Atlantisch pact voortvloeiende verplichtingen. De voor
gestelde vloot was bovendien ongeschikt voor die taak. Zo legde Moorman
uit dat Nederland slechts 48 van de door de WU gevraagde 102 mijnen
vegers zou leveren. Als compensatie zou de ’Karel Doorman' aangeboden
kunnen worden.298
In de zomer van 1950 moest het kabinet keuzes maken. Vóór het begin
van het nieuwe parlementaire jaar dienden de defensiebegrotingen voor
1950 in de Tweede Kamer behandeld te worden. Ook de grote Amerikaanse
druk om na het uitbreken van de Korea-oorlog de defensie-inspanning te
verhogen, vereiste een spoedig antwoord. Uiteindelijk zouden de Ameri
kaanse eisen (Washington vroeg om een budget van ƒ 2 miljard!) de door
slag geven bij het besluit van begin 1951 om de uitgaven drastisch te verho
gen. Anders liep Nederland het risico niet in aanmerking te komen voor de
substantiële militaire hulp van de VS. Nog in augustus 1950 werd dat risico
gebagatelliseerd en hield Lieftinck vast aan zijn begrotingsplafond. Aange
zien wèl vaststond dat de bijdrage van de landmacht moest voldoen aan de
verplichtingen van de NAVO, was het gevaar voor de marine nog aller293
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minst geweken. Bovendien wezen de bijeenkomsten van de NAVO-top uit
dat het onwaarschijnlijk was dat de uitgaven voor de marine meegeteld
mochten worden bij de Nederlandse bijdrage aan de gemeenschappelijke
defensie.

Schokking: 'W ij laten ons niet van de zee verdringen!'

Hoewel Schokking zich over de penibele prioriteitenkwestie nauwelijks uit
liet, leek hij in de zomer van 1950 toch te neigen naar het standpunt van de
ministerraad en de NAVO. Zo stelde hij in een notitie in juni dat een keuze
tussen zee-, land- en luchtmacht hem noodzakelijk leek om uit de proble
men te komen.299 Het feit dat hij, begin september in zijn MvA niet uitsloot
dat de opbouw van de marine eventueel zou kunnen worden achtergesteld
bij die van land- en luchtstrijdkrachten, wees in dezelfde richting. Pas in
september zou Moorman meer duidelijkheid krijgen toen de defensienota
en de nieuwe begrotingen voor 1950 in de Defensiecommissie aan de orde
kwamen.
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Daar de ministerraad zijn aarzelingen ten aanzien van de verhoging van
de defensie-inspanning niet kon overwinnen, bleven de 'nieuwe' begroting
en de begeleidende defensienota in juni 1950 vaag over voor het parlement
zo belangrijke punten als de verhoging van de defensie-inspanning en de
toekomst van de marine.
De Nota inzake het defensiebeleid

Op 27 juni 1950 verscheen de Nota inzake het defensiebeleid. Het was de
bedoeling van Schokking 'een zo uitvoerig mogelijke uiteenzetting' van
het defensiebeleid te geven voor 1950 en volgende jaren. Uit de notulen
van de ministerraad blijkt dat vanuit de volksvertegenwoordiging op een
dergelijke uiteenzetting was aangedrongen. Zo merkte Stikker op dat de ka
mervoorzitter van mening was 'dat het debat over de defensiebegrotingen
misschien tot september kan worden uitgesteld, indien een nota over het
defensiebeleid wordt ingediend'.300
Het beleid nader uiteengezet
Schokking begon het stuk met een verantwoording van de gevolgde pro
cedure. Alle onzekerheden omtrent de omvang van de Amerikaanse hulp
en omtrent de geallieerde defensieplannen hadden een uiteenzetting over
het defensiebeleid en de indiening van de begroting voor 1950 onmogelijk
gemaakt. De gevraagde uiteenzetting was thans wel mogelijk, omdat de be
rekeningen voor de begroting voor 1951 een 'duidelijker beeld' gingen vor
men.
Schokking gaf aan dat het Nederlandse defensiebeleid niet meer kon
worden los gezien van de groeiende internationale samenwerking in de
WU en de NAVO. De minister beschreef de voortgang daarvan, die zou
moeten uitmonden in harmonisch opgebouwde gezamenlijke strijdkrach
ten (balanced collective forces), alsmede de grondslagen van het verdedi
gingsplan. Hoewel de taakverdeling in het raam van de bondgenootschap
pelijke defensie nog in studie was, zou de Nederlandse krijgsmacht in elk
geval de volgende taken moeten vervullen: (i) het tegenhouden en bestrij
den van 's vijands land- en luchtstrijdkrachten, (ii) het openhouden en be
schermen van de Nederlandse (en Belgische) havens en zeeverbindingen
en (iii) het rustig houden van het achterland. Hoewel de verdediging van
Nederland voorop stond, wees de minister erop dat ook buiten het bondge
nootschap de 'specifieke Nederlandse belangen' behartigd moesten worden,
dat wil zeggen de defensie der overzeese rijksdelen en de bescherming van
de Nederlandse handelsvloot.301
Voor de krijgsmacht zouden personele, organisatorische en materiële
voorzieningen getroffen moeten worden. De inspanning daarvoor was 'af
hankelijk van de inzichten der Regering omtrent de offers, welke voor dit
doel, mede in verband met de overige staatsbelangen, redelijkerwijs van het
Nederlandse volk kunnen worden gevraagd’. De Nederlandse industrie
diende nog meer dan vroeger te worden ingeschakeld. Belangrijk zou ook
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de 'materiële steun van bevriende mogendheden' zijn. Ten aanzien van de
dienstplicht verklaarde Schokking dat in het algemeen gerekend diende te
worden 'op de in de Dienstplichtwet daarvoor ten hoogste gestelde termijn
van twaalf maanden voor eerste oefening', met uitzondering van het kader
en technische specialisten.302
Alleen voor de marine werd duidelijk een doel aangegeven in de vorm
van een aanbouwprogramma voor de periode tot 1955: een vliegkampschip,
twee kruisers, twaalf jagers, vier onderzeeboten en 48 mijnenvegers. Het
’plan’ voor de luchtstrijdkrachten ten behoeve van luchtverdediging en
technische luchtmacht omvatte de opbouw van 'een aantal squadrons', radarstations en het onderhouden van de nodige vliegvelden. Ook het opbouwplan van de landmacht werd niet expliciet gemaakt. Het voorzag in
'troepen te velde', 'troepen voor territoriale verdediging' en de nodige sta
ven en onderhoudsdiensten.
Schokking ging uitgebreid in op het systeem van legervorming, alsmede
de organisatievorm van de landmacht. Een jaarlijks contingent van 27.000
man zou in twee lichtingen worden opgeroepen. Het nieuwe opbouwplan
zou beginnen met de lichting 1950-11. Tot het moment waarop de nieuwe
lichtingen geoefend waren, zou een beroep gedaan worden op het grote aan
tal dienstplichtigen uit de lichtingen 1945-1949 die in Indonesië gediend
hadden. Schokking meende 'dat deze troepen van grote waarde zijn voor
onze landsverdediging, hoewel hun geoefendheid uiteraard niet in alle op
zichten aan de te stellen eisen voldoet.’ Voor de nieuwe legeronderdelen
zou de organisatie op Amerikaanse leest geschoeid worden. De onderdelen
bestaande uit reeds geoefende mankracht zouden 'uit utiliteitsoverwegingen’ in beginsel georganiseerd blijven volgens de Britse organisatievorm
'omdat het personeel in op deze wijze georganiseerde verbanden heeft ge
diend en daarin is geoefend’.303
Aan het slot van de nota ging Schokking in op de toekomstige kosten
van het defensiebeleid. Het kabinet bepaalde alvast de defensie-uitgaven
voor 1951 op ƒ 850 miljoen. 'Daarbij is niet alleen rekening gehouden met
de monetaire gevolgen, doch tevens nauwkeurig overwogen, in welke mate
het economisch en sociaal evenwicht (...) wezenlijk zou worden aangetast
bij vergroting der defensie-uitgaven.' De minister erkende dat de militaire
voorzieningen rekening moesten houden met het belang van een onge
stoorde voortzetting van het nationaal herstel. Hij waarschuwde echter dat
de militaire opbouw niet zodanig in zijn hoofdzaken mocht worden aange
tast 'dat het de vraag wordt, of op een zodanig ingekrompen basis de op
bouw verantwoord is'. De minister achtte het moment 'om met zekerheid
vast te stellen of een jaarlijks uitgavenbedrag zoals hierboven aangeduid,
aanvaardbaar is’ nog niet gekomen. Daarvoor bevond de opbouw van de
krijgsmacht zich nog teveel in een aanloopstadium en waren de 'blijvende
gevolgen' van de internationale samenwerking nog onvoldoende zicht
baar.304
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Reacties vanuit het parlement
Afgezien van de kritiek op de wel bijzonder late indiening van de begrotin
gen voor 1950, was het oordeel der kamerleden over de defensienota ver
nietigend. De nota gaf geen duidelijkheid over het toekomstige defensiebe
leid. Zolang het bondgenootschap geen vaste plannen had opgesteld voor de
defensie van West-Europa, was dat ook onmogelijk. De nota werd daarom
unaniem als voorbarig bestempeld. 'Er worden vele en mooie woorden ge
bruikt, maar de kern der zaken vindt in concreto geen behandeling', aldus
'verscheidene leden' in het VV.305 Veel kamerleden hadden echter in eer
dere debatten erop aangedrongen dat Schokking - hangende de geallieerde
planning - reeds zou beginnen met de opbouw van datgene dat in elk geval
gevraagd zou worden. Ook het veelvuldig gemaakte verwijt dat de minister
geen gebruik maakte van de maximumsterkte der jaarlijks beschikbare
dienstplichtigen had iets gratuits. Klaarblijkelijk onderschatten de meeste
kamerleden de organisatorische problemen in de landmacht en accepteer
den zij daarom niet de motivatie van Schokking.
Niet ontkend kon worden dat de nota geen antwoord gaf op de vragen
naar een nadere uiteenzetting van de bijdragen der verschillende landen, de
taken voor de Nederlandse krijgsmacht en - vooral - de financiële conse
quenties. Een en ander had ook gevolgen voor de beoordeling van de inge
diende begrotingen voor 1950, die samen op het hoge bedrag van ƒ 1166 mil
joen uitkwamen. Het kabinet moest duidelijk maken dat dat bedrag een ge
zonde basis bood voor een verantwoorde opbouw van de defensie. 'Alleen
dan is de verantwoordelijkheid voor bedragen van de grootte als thans wor
den aangevraagd te dragen', aldus 'zeer vele leden'. Dezelfde groep kamer
leden vroeg zich ook af of Schokking ƒ 850 miljoen voor 1951 nu wel of niet
voldoende achtte. Zij merkten een tegenstrijdigheid op in diens betoog over
de wenselijkheid van een uitgavenplafond. Algemeen werd het als een
omissie ervaren dat de nota niet sprak over een Duitse bijdrage aan de wes
terse defensie. Ook de gekozen organisatievorm voor de landmacht, gedeel
telijk Brits, gedeeltelijk Amerikaans, oogstte veel kritiek. 'Vele leden' vrees
den dat daardoor geen hanteerbaar geheel tot stand zou komen. 'Verschei
dene leden' - de VVD of de ARP - stelden zelfs: 'Veel vertrouwen in dat be
leid konden zij dan ook niet hebben.'306 Algemeen was ook de bezorgdheid
over het gebrek aan efficiency, vooral bij de landmacht. Hierdoor zouden
onnodige uitgaven (verkeerd gebruik van dienstauto's, reis- en verblijfkos
ten, etc.) en tijdverspilling in de hand worden gewerkt. Ook de 'overstaffing' van de militaire top, die fors afstak bij het grote gebrek aan kader voor
de 'troep', was een veel gehekelde misstand.307 'Verscheidene andere leden’
constateerden dat zij zich niet aan de indruk konden onttrekken, 'dat de tot
dusver uitgegeven hoge bedragen niet het rendement hebben opgeleverd,
dat daaraan, gezien de omstandigheden in de wereld, verwacht had mogen
worden'. Zowel voorstanders als tegenstanders van de fusie van de beide
departementen, vielen Schokking fel aan wegens zijn aarzelende houding
op dit stuk. Het enige punt waarop Schokking lof oogstte was de wijze waar
op hij de repatriëring van de troepen in Indonesië behandelde. 'Vele leden’
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spraken hun waardering daarover uit, 'alsmede voor de grote persoonlijke
belangstelling, waarvan de bewindsman bij de aankomst der schepen blijk
geeft'.308
In het VV bestond verschil van mening over de in de defensienota onbe
antwoord gebleven vraag of 'op grond van de strategische posities in de we
reld geen prioriteit bestaat ten aanzien van de opbouw van de zeestrijdkrachten enerzijds en van de land- en luchtstrijdkrachten anderzijds'. De le
den van de PvdA meenden dat de opbouw van de defensie te land prioriteit
moest krijgen. Zij vroegen zich af of met het voorgestelde budget een drie
ledige taak volwaardig vervuld zou kunnen worden. De socialisten bena
drukten nogmaals de noodzaak van een taakverdeling in de NAVO: 'Wan
neer de opsomming van de taken, die de Nederlandse krijgsmacht te ver
vullen heeft (...), geen prioriteit inhoudt, dan wordt hier (...) op een ge
vaarlijke wijze uit de weg gegaan voor één der moeilijkste en misschien
mag men zeggen pijnlijkste problemen bij het opbouwen van onze Neder
landse bijdrage in de Atlantische verdediging.'309 's Ministers vaagheid
over een eventuele prioritering verontrustte ook de VVD en de kleinere
confessionele partijen, maar om redenen tegengesteld aan die van de PvdA.
Zij achtten de vorming van balanced colkctive forces in beginsel juist, doch
konden niet instemmen met een uitwerking die erop neer zou komen dat
de VS en Groot-Brittannië de vloot en de luchtmacht zouden leveren, ter
wijl de continentale mogendheden voor troepen te land zouden zorgen.
Immers, 'dit zou inhouden, dat de dan eventueel te lijden verliezen niet
evenredig zouden zijn verdeeld'. De nota nam niet hun bezorgdheid weg
dat de vloot wellicht verzwakt zou worden. Waarom was Nederland uitge
sloten van de bescherming van de zeeroutes? Ook de fracties van ARP,
CHU en Welter protesteerden tegen 'de stiefmoederlijke behandeling' van
de marine. Tenslotte de KVP die een middenpositie innam. Enerzijds waar
schuwden de katholieken ervoor dat de marine niet het sluitstuk van de de
fensiebegroting mocht worden, anderzijds drongen zij aan op 'een scherp
afgebakende marine'. Eenmaal toegestane bedragen voor de vlootbouw
dienden niet meer gewijzigd te worden om het totale defensiebudget te hel
pen drukken, maar de minister werd tegelijkertijd uitgedaagd het nut en de
noodzakelijkheid aan te tonen van de grote oppervlakteschepen.310
De defensienota was bedoeld om de twijfels in het parlement over het de
fensiebeleid weg te nemen. Dat was niet gelukt. Daarvoor toonde het stuk
teveel de sporen van de besluiteloosheid binnen het kabinet. Het feit dat de
nota op de dag van verschijnen reeds achterhaald was door het uitbreken
van de Korea-oorlog, versterkte de indruk van een chaotisch beleid. De dis
cussie over de nota in de Defensiecommissie vond pas op 7 september
plaats. Toen was de MvA reeds verschenen, waarin forse wijzigingen ver
werkt waren.
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N a h et uitbreken van de K orea-oorlog
Het kabinet onder druk
Onder druk van de internationale verhoudingen na het uitbreken van de
Korea-oorlog veranderde de stemming in het kabinet.
De aanval op Zuid-Korea toonde aan dat het communistische kamp in
zijn expansiedrift niet terugschrikte voor geweld. Enkel politieke samen
werking in WU- en NAVO-verband volstond niet langer. Zeer snel lieten
de NAVO-lidstaten hun afwachtende houding tegenover de opbouw der ge
zamenlijke defensie varen. De Verenigde Staten namen het voortouw. Eind
juli kondigde Washington een drastische verhoging van het defensiebudget
aan (van vier naar tien miljard dollar per jaar) alsmede een vergroting van
het Amerikaanse contingent militairen in Europa. Ook stelden de VS aan
zienlijke financiële en materiële hulp voor de Europese bondgenoten in het
vooruitzicht. In ruil eisten zij dat de WU-landen een gelijkwaardige bijdra
ge aan de defensie zouden leveren. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
gaven enkele weken later door een substantiële verhoging van hun defen
siebudgetten en door verlenging van de diensttijd gehoor aan deze eis. Be
gin augustus besloten de WU-landen tot een speed-up van de opbouw van
de defensie. Hoewel een definitieve bepaling van de bijdrage van elke bond
genoot nog steeds onoverkomelijke problemen opriep, werden wel schat
tingen gemaakt. Het Beneluxaandeel was daarin op veertien divisies gesteld
(per 1 oktober 1954). Nederland diende er zes te leveren: één parate divisie
en vijf mobiliseerbare. Eind 1952 diende Nederland over twee divisies te be
schikken. Ook voor wat betrof de luchtstrijdkrachten moest Nederland een
extra inspanning leveren. Overigens waren deze schattingen gemaakt onder
een belangrijk voorbehoud: er was 'afgezien van financiële en economische
overwegingen1.311 In september en oktober besloot de NAVO eveneens tot
een versnelling van de opbouw der gezamenlijke strijdkrachten op basis
van een nieuw plan voor de middellange termijn alsmede tot de instelling
van een geïntegreerde commandostructuur. In december werd de Ameri
kaanse generaal D. Eisenhower aangesteld als opperbevelhebber der NAVOstrijdkrachten in Europa.
In deze crisissfeer wilde ook Nederland niet achterblijven. Begin augus
tus besloot het kabinet dat een extra defensie-inspanning noodzakelijk was.
Vooral Drees meende dat, gezien de tegemoetkomende houding van de
Verenigde Staten 'de Regering niet te ver moet gaan met belemmeringen'.
Het kabinet kwam tegemoet aan de Amerikaanse wens een symbolische le
germacht naar Korea te sturen. Voorts werd nu definitief besloten om de Indonesië-veteranen mobiliseerbaar te maken. Ten slotte zou de lichting 1949II weer in dienst worden geroepen. Van deze lichting waren in het voorjaar,
in verband met de reorganisatie, het lager kader en de soldaten vervroegd
met groot verlof gezonden. Op deze manier zou eind 1952 in elk geval de
mankracht voor twee divisies voor handen zijn. Drees was dan ook tevre
den met de maatregelen. Hij meende dat het kabinet erdoor 'iets spectacu
lairs' deed. Ten aanzien van de verlenging van de dienstplicht wilde Drees
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geen toezeggingen doen. De extra maatregelen zouden gefinancierd moeten
worden door een verhoging van het defensiebudget voor 1951 met 10 a
15%.312 Nadat meer duidelijkheid was ontstaan over de Nederlandse taken
in NAVO-verband, nam het kabinet medio oktober besluiten die nog ver
der gingen. Nederland zou begin 1952 drie divisies hebben, waarvan één pa
raat.313 Dit besluit werd genomen 'onder het algemeen voorbehoud', dat
voor de financieel-economische consequenties van een en ander een aan
vaardbare oplossing moest worden gevonden. Tevens kon, om de voorge
nomen maatregelen uit te voeren, minder nadruk gelegd worden op de
doelmatigheid van de bestedingen. Begin augustus rekende Duyverman
zijn minister voor dat de extra maatregelen véél meer zouden kosten dan
de 10 a 15% boven het budget. De financieel specialist waarschuwde voorts
dat 'de overdadige controlemaatregelen' zodanig tijdsbelemmerende facto
ren waren geworden, 'dat ook zonder afbreuk te doen aan een volstrekt ge
rechtvaardigde controle, daarin enige matiging moet worden betracht'.314
Het kabinet bleef echter aarzelen om de defensie-inspanning werkelijk
drastisch te verhogen. Ook de andere bondgenoten deden dat nog. Alleen
België had duidelijk toegezegd de verplichtingen voor het middellange-termijnplan te zullen nakomen. De andere mogendheden aanvaardden dit
plan als 'doel’, onder voorbehoud van financiële en economische aspecten.
De geallieerde plannen hadden daardoor nog steeds weinig substantie. Bo
vendien leek een doeltreffende defensie slechts mogelijk met deelname van
West-Duitsland. Dit onderwerp was echter, ook na het uitbreken van de Ko
rea-oorlog, nauwelijks bespreekbaar gezien de, vooral Franse, oppositie te
gen een Duitse herbewapening. De druk op de ministerraad nam evenwel
toe, vooral vanuit de volksvertegenwoordiging.
N ieuwe plannen?
In wezen was de MvA van 4 september een herziening van de defensienota.
Hoewel Schokking benadrukte dat de principes van die nota als basis voor
de opbouw van de Nederlandse landsverdediging gehandhaafd werden, had
het kabinet 'zich wederom beraden over de wijze waarop Nederland op kor
te termijn kan deelnemen aan de algemene inspanning tot versterking van
de defensiemiddelen'. Dit was noodzakelijk geworden 'mede als gevolg van
de jongste internationale gebeurtenissen' (Korea) en het Amerikaanse ver
zoek om zich uit te spreken over de maatregelen door Nederland te nemen
in het kader van de westerse defensie. Tegelijkertijd was er ook meer duide
lijkheid gekomen over de materiële steun die de VS zouden geven en was
er in internationaal verband vastgesteld welke maatregelen getroffen dien
den te worden. 'Hetgeen thans kan worden meegedeeld was, toen de (...) no
ta verscheen, nog in een zodanig stadium van ontwikkeling, dat ondergete
kende, hoe ongaarne ook, zich moest beperken tot vage aanduidingen.'315
Schokking kondigde een aantal maatregelen aan. Teneinde eind 1951
over drie mobilisabele divisies te beschikken, 'indien op materieel gebied
(...) tijdig het benodigde zal kunnen worden verkregen', zou de lichting
1949-11, die voor een belangrijk deel met groot verlof was gestuurd, weer
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worden opgeroepen en zouden de uit Indonesië gerepatrieerde troepen in
geschakeld worden om de tijd te overbruggen waarin nog geen nieuw opge
leide troepen beschikbaar waren. Voorts zou de opbouw van de luchtstrijd
krachten worden versneld. Om de 'eerst nodige maatregelen' te dekken zou
de regering extra bedragen aanvragen die 10 a 15% zouden bedragen van de
op korte termijn in te dienen begroting voor Oorlog en Marine. Schokking
onderschreef het standpunt dat bij de opbouw van de westerse defensie ge
bruik moest worden gemaakt van de kracht die West-Duitsland kon bijdra
gen. De herbewapening van dat land moest 'worden gezien in nauwe sa
menhang met de opbouw van een geïntegreerde West-Europese en NoordAtlantische defensie'. Alle 'zekerheden' ten spijt hield de minister opnieuw
de nodige slagen om de arm. Zo merkte hij op dat met de aangekondigde
maatregelen 'slechts een eerste aanduiding is gegeven van de richting,
waarin het toekomstige defensiebeleid zich zal begeven. (...) Rekening moet
worden gehouden met verdergaande maatregelen waartoe in internationaal
verband zal worden besloten.' Naast een verhoogde defensie-inspanning
diende in de toekomst ook rekening gehouden te worden met de conse
quenties van het principe der balanced collective forces, dat in de NAVO
nader werd uitgewerkt.316
Schokking verdedigde zich tegen de aantijging dat zijn defensienota pre
matuur was geweest. De nota kwam volgens de minister tegemoet aan 'de
herhaaldelijk door de Staten-Generaal tot uitdrukking gebrachte wens om
ter zake van het defensiebeleid te worden ingelicht'. Zijn aarzelingen ver
klaarde hij uit wat hij 'conjunctuurverschijnselen' noemde. Hij verwees
naar de periode vóór 1940, toen 'iedere handeling van de toen totalitaire
machten een zekere shock-werking vertoonde op het defensiebeleid in
West-Europa'. Hetzelfde deed zich naar aanleiding van de gebeurtenissen in
Korea weer voor: de westerse wereld werd opnieuw hardhandig herinnerd
aan de gevaren die haar bedreigden. De reacties daarop 'scheppen enorme
hoeveelheden arbeid, wijziging in oorspronkelijke opzet, in plannen, het
geen naar buiten (...) al spoedig de indruk van onzekerheid en ongedurig
heid kan vestigen’. Hiermee trachtte Schokking zich tegelijkertijd in te dek
ken tegen toekomstige verwijten. 'De snelle ontwikkeling, die zich de laat
ste maanden in het internationaal contact over de defensievraagstukken
voltrekt, is de oorzaak, dat vrijwel elke begroting of beschouwing over het
defensiebeleid op korte termijn door de feiten achterhaald wordt'.317
Het was te voorzien dat de volksvertegenwoordiging meer duidelijkheid
zou eisen. Niet alleen had de minister nog steeds allerlei slagen om de arm
gehouden en geen mededelingen wensen te doen over sterktecijfers of over
in de toekomst aanwezige aantallen vliegtuigen (om redenen van geheim
houding). Vooral de aankondiging dat de uitwerking van het begrip ba
lanced collective forces gevolgen zou hebben voor de opbouw van de krijgs
macht was een onzeker element. Met name voor de marine zouden de con
sequenties groot kunnen zijn. Volgens Schokking was het uitgangspunt 'dat
ieder deelnemend land in verhouding tot zijn draagkracht en speciale be
kwaamheden in de totale strijdmacht zal bijdragen'. Aan de zeemacht zou
allereerst een internationaal overeengekomen taak worden toegemeten, in
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hoofdzaak beperkt tot het Noordzeegebied. Daarnaast zou de marine reke
ning moeten houden met taken in Nieuw-Guinea en in de Antillen 'en
overal elders waar zulks nodig mocht zijn’. Maar ten aanzien van eventu
ele prioriteitstelling in de opbouw van de drie delen van de krijgsmacht was
Schokking tamelijk cryptisch: 'De opbouw der zeemacht is niet ten behoeve
van het leger en luchtmacht vertraagd. Of bij versnelling van opbouw van
leger en luchtmacht sprake zal zijn van verzwakking van de vloot kan
thans nog niet worden voorzien.'318

Naar een oplossing?
A ftreden Schokking

De openbare behandeling van de defensienota en de MvA in de Tweede Ka
mer vond plaats op 14 en 15 september 1950, minder dan een week vóór
Prinsjesdag. De redevoeringen van de kamerleden stonden in het teken van
de Koreacrisis. Zij deelden in meerderheid de opvatting dat de Nederlandse
defensie snel op orde gebracht moest worden. De toestand werd vooral door
de rechterzijde alarmerend gevonden. Bruins Slot: 'Wij leven in een tijd
dat de defensie bij uitstek prioriteit geniet. Het landsbelang, het bestaan van
land en volk, hangen thans onmiddellijk met de defensie samen.'319
Ondanks het begrip voor de grote problemen waarmee de departementen
van Oorlog en Marine te kampen hadden, werd de schuld van het falend
defensiebeleid door de meeste partijen vooral gezocht bij de minister. Naast
de pleidooien voor een verhoging van de defensie-inspanning en de kritiek
op het aarzelend optreden van Schokking was de toekomst van de marine
een hoofdthema in het debat - vooral naar aanleiding van een mogelijke
uitwerking van het principe van balanced collective forces in de NAVO.
Geleidelijk verlies aan vertrouwen in Schokking
Gedurende de zomer van 1950 nam in politieke kringen het vertrouwen in
de minister van Oorlog en Marine snel af. De buitengewoon kritische re
acties op de Nota inzake het defensiebeleid daargelaten, bleef dit voor de
openbaarheid vooralsnog verborgen. Slechts 'verscheidene leden' lieten in
het VV opnemen dat zij niet veel vertrouwen in het beleid hadden.320
Voor het overige hechtte men er kennelijk aan een en ander 'binnenska
mers’ te houden en wel omwille van binnenlands-politieke en internatio
nale overwegingen.
De kritiek op Schokking had een lange voorgeschiedenis. Reeds vanaf het
begin was zijn positie in het kabinet bijzonder zwak. De aanstelling van bei
de staatssecretarissen in mei 1949 kwam deels voort uit de zorg dat de mi
nister niet berekend was voor zijn taak.321 Naar buiten bleek hier echter
weinig van: de aanstelling van staatssecretarissen was nodig om de minister
te ontlasten. Zijn voorganger Fiévez achtte de combinatie van beide minis
tersposten te zwaar.322 Terwijl de kritiek op zijn beleid in kleine kring al
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vaster vormen begon aan te nemen, bleef de sympathie voor zijn persoon
bij de volksvertegenwoordiging bestaan. Naar aanleiding van de begrotingsdebatten in de Eerste Kamer in mei 1949 sprak ook de pers lovende woorden
over Schokkings optreden.323
Wanneer precies Schokking in breder kring aan vertrouwen begon in te
boeten, valt moeilijk aan te geven omdat het een zeer geleidelijk proces van
erosie was. In november 1949 schreef de diplomaat H.N. Boon, die op dat
moment in Indonesië verbleef, in zijn dagboek: 'Schokking is een volko
men mislukking als Minister van Oorlog, naar iedereen toegeeft.'324 Vooral
het zichtbaar vastlopen van het defensiebeleid, waardoor begin 1950 de be
groting voor 1950 min of meer op de lange baan werd geschoven, onder
mijnde de positie van Schokking.
Hoe collega-ministers over Schokking dachten, laat zich slechts raden.
Zijn optreden in de ministerraad miste slagvaardigheid en vooral duidelijk
heid. Zijn pogingen om in maart 1949 een compromis te vinden tussen de
standpunten van de ministerraad en de generale staf over de dienstplichttermijn mislukten. Dat Kruis enkele maanden later besloot zijn ontslagaan
vrage in te trekken, was nauwelijks de verdienste van Schokking. Hoewel
in het kabinet begrip bestond voor de grote problemen bij de opbouw van de
landstrijdkrachten, overheerste het gevoelen dat Oorlog de sociaal-economische en financiële beperkingen negeerde ten behoeve van grootse plan
nen en een uitermate slordig en 'royaal' beheer van de schaarse middelen.
Vooral de ontdekking, in juni 1950, van grove fouten in de begrotingsvoor
stellen van dat departement moet een gevoelige klap geweest zijn voor de
positie van Schokking. Dat ontnam hem elke mogelijkheid om zelf de im
passe in de ministerraad te doorbreken. Noch op het stuk van de verhoging
van de defensie-inspanning in het algemeen, noch ten aanzien van de toe
komst van de marine in het bijzonder slaagde hij erin kabinet en militaire
top tot elkaar te brengen door eigen voorstellen of doortastende initiatie
ven.
Uit de correspondentie van Romme met Fens en M.A.M. Klompé in juli
en augustus 1950 blijkt echter dat zowel Drees als Van Schaik, alsmede de
beide staatssecretarissen, geen vertrouwen meer in Schokking hadden. Af
treden was evenwel bezwaarlijk, niet alleen vanwege de internationale re
percussies, maar vooral omdat men een versmalling van de politieke basis
van het kabinet wilde vermijden. De CHU kon geen vervanger voor Oorlog
en Marine leveren. Een opvolger van een andere signatuur zou de brede ba
sis van het kabinet aantasten, waar vooral VVD en KVP bij de formatie op
aangedrongen hadden. Een herverdeling van de portefeuilles ten gunste
van een ministeriabele CHU-representant bleek eveneens onmogelijk. Exformateur en vice-premier Van Schaik liet er begin augustus geen twijfel
over bestaan: 'Liever de huidige situatie laten voortduren, dan politieke
moeilijkheden maken.'325
Intussen liet de katholieke defensiewoordvoerder Fens aan Romme we
ten dat Schokking moest aftreden. Hij achtte de minister niet in staat 'een
behoorlijk en doortastend beleid’ te voeren. De vergroting van de Neder
landse defensie-inspanning, die Fens verwachtte naar aanleiding van het
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aandringen van de VS als gevolg van de Koreacrisis, 'zie ik niet veilig in
handen van de huidige minister'. Hij meende niet dat het 'internationaal
kwaad' van de verstoring van het politiek evenwicht in het kabinet groter
zou zijn dan een 'onkundig’ defensiebeleid. Wel vond hij de consequenties
onaangenaam en hij 'zou daarom veel liever de gehele affaire geruisloos dat wil zeggen binnenskamers - besproken en opgelost zien'.326
De zwakke positie van Schokking werd begin september nog eens onder
streept toen staatssecretaris Moorman geheel op eigen initiatief zijn volle
gewicht in de schaal wierp om het kabinet tot een uitspraak over de vlootplannen te dwingen. Aanleiding was een uitspraak in de MvA: 'Of bij ver
snelling van de opbouw van leger en luchtmacht sprake zal zijn van ver
zwakking van de vloot, kan thans nog niet worden overzien.'327 Deze zin
was buiten medeweten van Moorman, die op dat moment in Indonesië
was, in de memorie opgenomen. De zin was van belang omdat nog steeds
geen duidelijk antwoord werd gegeven op de grote bezorgdheid in de Ka
mer over de 'verwaarlozing' van de marine. Zonder vooroverleg met zijn
minister eiste Moorman op 6 september in een brief aan Drees, dat Schok
king in de Defensiecommissie zou verklaren dat leger en luchtmacht niet
zouden worden opgebouwd ten koste van de marine. Anders zou hij aftre
den.328
In de ministerraadsnotulen wordt slechts eenmaal, en wel bijzonder
vaag, verwezen naar deze episode.329 Moorman heeft echter in een brief uit
gebreid verslag gedaan van de gebeurtenissen. Schokking 'zat vreselijk met
het geval in' en was 'bereid om alles te doen om mij tegemoet te komen'.
Volgens de minister was de gang van zaken te wijten geweest aan 'een
noodlottige samenloop van omstandigheden'. Ook Drees bleek 'vreselijk
geschrokken' van de brief van Moorman. Hij verklaarde dat hij het 'be
paald een ramp' zou vinden als Moorman zijn medewerking aan de regeringstaak zou onthouden. De premier stelde dat de woorden in de memorie
uitsluitend bedoeld waren om erop te wijzen 'dat mogelijk in de toekomst
in verband met internationale besprekingen tot een bepaalde verdeling van
de financiering der gemeenschappelijke defensieplannen zou moeten wor
den gekomen, hetgeen geenszins behoefde in te houden een verzwakking
van de vloot'. Drees achtte een publieke verklaring ter zake op zijn plaats.
Moorman 'werd er bijna verlegen van'.330 De volgende dag legde Schok
king de gevraagde verklaring in de Defensiecommissie af. Hij stelde na
drukkelijk 'dat er geen kabinetsbesluit bestaat om leger en luchtmacht ten
koste van de vloot uit te breiden'.331
Naar de redenen waarom Drees bakzeil haalde kan men slechts gissen.
Vermoedelijk ligt de verklaring allereerst in de zwakke positie van Schok
king. Drees zou in grote verlegenheid komen als de staatssecretaris openlijk
het beleid van zijn omstreden minister zou desavoueren door af te treden.
Een tweede reden zou kunnen zijn dat Drees ervoor is teruggeschrokken
om zich naast de problemen bij de opbouw van de landmacht ook een crisis
over het marinebeleid op zijn hals te halen. In beide gevallen dient mee
gewogen te worden dat Moorman met zijn portefeuille zwaaide in de week
vóór het belangrijke defensiedebat in de Tweede Kamer. Over de marine
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kon, zoals Drees in de ministerraad opperde, ook later nog worden be
slist.332 Of dat inderdaad het geval was, is de vraag. Moorman concludeerde
in elk geval uit de affaire 'dat mijn positie binnen het kabinet er bepaald
niet zwakker door geworden is’.333
De crisis rond de marine was echter nog niet voorbij. De vlootbouw werd
in oktober en november wederom in het kabinet aan de orde gesteld toen
bleek dat de NAVO niet bereid was de marine-uitgaven op te tellen bij de
Nederlandse bondgenootschappelijke bijdrage. Medio november 1950 slaag
den de Nederlandse onderhandelaars in de militaire en civiele NAVO-top
er evenwel in de marine 'geaccepteerd' te krijgen.334 Vanaf half november
werd in het kabinet niet meer gerept over de financiële lasten van de ma
rine. Alle aandacht was sindsdien gericht op de omvang van de defensie-in
spanning die volgens de VS omhoog moest als gevolg van de Korea-oorlog.
Begin 1951 besloot het kabinet de defensie-uitgaven te verhogen tot ander
half miljard per jaar, voor een periode van vier jaar. Na dat besluit was de
directe noodzaak verdwenen om te bezuinigen op een van de drie krijgsmachtonderdelen ten behoeve van beide andere. In de begroting voor 1951
was de toekomst van de marine veilig gesteld. Hoewel de ministerraadsstukken hierover geen uitsluitsel geven, was er eind 1950 in de pers reeds
sprake van dat er voortaan een vaste verdeelsleutel in het defensiebudget
gehanteerd zou worden. Die zou voorlopig bepaald zijn op éénderde voor
Marine en tweederde voor Oorlog (dat wil zeggen: inclusief de luchtstrijd
krachten), om later een vaste vorm te krijgen in de verhouding 1:3 - de tot
in 1989 gehanteerde verdeelsleutel!335
Geconcludeerd kan worden dat Moorman vernuftig te werk was gegaan.
De zwakke positie van zijn minister gaf hem hiervoor de politieke ruimte.
Moorman slaagde erin een beslissing over drastische bezuinigingen op de
vloot telkens uitgesteld te krijgen. Zijn argumenten daarvoor waren niet al
te sterk en wisselden van inhoud. De grootste overwinning boekte hij nadat
hij met ontslag gedreigd had: de openlijke verklaring van Schokking dat de
vlootbouw niet zou lijden onder de opbouw van de beide andere delen van
de krijgsmacht. De keuze waarvoor het kabinet stond was een pijnlijke. De
noodzaak ervan werd herhaaldelijk en duidelijk onder woorden gebracht.
Het kabinet durfde die keuze uiteindelijk niet te maken. Een belangrijk ele
ment in de overwegingen van het kabinet moet zijn geweest dat Moormans
opvattingen op grote steun in het parlement konden rekenen. De staats
secretaris wees daar in het kabinetsberaad regelmatig op. Zo maakte hij er in
de gesprekken met Schokking en Drees over zijn mogelijk ontslag geen ge
heim van dat het Romme zelf geweest was, die hem aangeraden had hoog
spel te spelen. De brief waarin Moorman zijn ervaringen beschreef, was ge
richt aan Romme en bedoeld om hem te bedanken voor zijn 'wijze raad'.336
Tweede Kamer contra minister
De CPN-fractie plaatste zich in het begrotingsdebat wederom buiten de alge
mene discussie over het defensiebeleid. Het lijkt erop of zij feller van leer
trok dan in de voorafgaande begrotingsdebatten. Woordvoerder Gortzak
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waarschuwde voor de 'angst' die zijn collega's inspireerde tot een 'oorlogs
politiek’. Die angst was volgens hem 'een slechte raadgever’. Men kon beter
gehoor geven aan de 'vredespolitiek' van de Sovjet-Unie. Gortzak zette zich
in nogal krasse termen af tegen een eventuele Duitse herbewapening:
'Amerika zegt: inschakeling van de Duitse nazi’s, en de geachte afgevaardig
den, die zeggen dat zij vertegenwoordigers zijn van het Nederlandse volk,
volgen. Ter bescherming van de "Europese cultuur". Welke? zou ik willen
vragen. (...) Die van de gaskamers van Auschwitz!' Gortzaks aanval was
vooral gericht op de houding van de PvdA-kamerleden en 'hun bazen in
Amerika'. Van die zijde diende Vermeer Gortzak van repliek - 'de afgevaar
digde van de afdeling van de Russische communistische partij in deze ver
gadering'. Met zulke argumenten reikte Vermeer niet veel hoger dan zijn
opponent. Tot tweemaal toe moest hij van de voorzitter zijn taalgebruik
kuisen.337
Deze schermutselingen raakten nauwelijks aan de hoofd thema's van het
debat: de evaluatie van Schokkings beleid en de kwestie der balanced collect
ive forces en dan vooral de plaats van de Koninklijke Marine daarin.
Schokking werd fel aangevallen door de fracties ter rechterzijde. 'Het was
aarzeling al wat de klok sloeg’, aldus Roosjen die zich afvroeg of er nu
'eindelijk een einde gekomen (was) aan het gekwakkel’. Overigens leek de
ARP-woordvoerder tevreden met de goede voornemens van de minister.
Zijn partijgenoot Bruins Slot was dat niet. Deze was 'sterk verontrust': 'Het
gehele beleid van de Minister laat wisselvalligheid en somtijds besluiteloos
heid zien.’ De VVD-fractie viel de minister met soortgelijke verwijten aan.
Woordvoerder Vonk meende dat Schokking zich teveel verschool achter de
internationale ontwikkelingen. Los daarvan moest men toch ook een beleid
kunnen voeren? Een en ander riep twijfels op of Schokking de mogelijkhe
den bezat 'welke thans nodig zijn om (...) leiding te geven aan de opbouw,
vrijwel uit het niets, van een defensie-apparaat, dat binnenlands kracht
wekt en en buitenslands eerbied afdwingt'. De VVD’er achtte de plannen
voor de opbouw onvoldoende.338
Door de felle aanval op 'hun' minister werden de CH-kamerleden in een
iets andere positie gemanoeuvreerd dan die waarin zij zich voordien be
vonden, namelijk naast VVD en ARP. Tilanus gebruikte bijna zijn volledi
ge spreektijd om Schokking in bescherming te nemen. Daarbij wees hij al
lereerst op de verantwoordelijkheid van het gehele kabinet voor het defen
siebeleid. Voorts was Tilanus van mening dat de kritiek op deze minister
soms onrechtvaardig was, 'omdat achter 's Ministers beleid veelal interna
tionale vragen liggen waarvan de beantwoording aan de openbaarheid (...)
moet zijn onttrokken'. Tilanus had de defensienota, als momentopname,
verhelderend gevonden. De klacht dat Schokking meer had moeten voor
uitzien vond Tilanus onredelijk vooral omdat Nederland na de bevrijding
op militair terrein zoveel had moeten opbouwen. In Indonesië waren toch
prestaties geleverd 'waar men respect voor zal moeten hebben'. In vergelij
king met andere landen sloeg Nederland daarom niet zo'n slecht figuur.
Wel hekelde de CHU-voorman de vertragingen bij de indiening der begro
tingen: '(...) dit experiment moeten wij niet herhalen.’339
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Ook de PvdA verdedigde Schokking. Vorrink en Vermeer vonden de
verwijten aan het adres van de minister onterecht: de militaire inspanning
in Indonesië, de internationale ontwikkelingen en de onduidelijkheden
over Nederlands taken in de westerse defensie waren de oorzaken van het
ontbreken van een vaste lijn in het Nederlandse defensiebeleid. Beide
woordvoerders hekelden niet zozeer de minister als wel de algemene toe
stand van de westerse defensie. En vooral 'het wanhopig langzame tempo’
waarmee deze tot stand kwam. Volgens Vorrink moest de Nederlandse pa
raatheid worden verhoogd. De aanwezigheid van een troepenmacht van
drie divisies was urgent, ook al zou hun uitrusting fragmentarisch zijn. Hij
achtte een verlenging van de dienstplicht onvermijdelijk. Vorrink vroeg
zich af wat er aan de hand was 'dat nu plotseling ondernomen wordt wat,
ondanks aandrang van verlerlei zijde, als volstrekt onmogelijk in het jong
ste verleden was afgewezen'.340
In de uiteindelijke beoordeling van de minister speelde de KVP-fractie
een centrale rol. De felle kritiek van katholieke zijde zou uiteindelijk de
doorslag geven. Woordvoerder Fens sprak van 'een grote en diepe bezorgd
heid' over het defensiebeleid. De tekortkomingen golden niet zozeer de tra
ge opbouw van de bondgenootschappelijke defensie, de bezorgdheid richtte
zich veeleer op het 'aarzelend en tastend' beleid 'op binnenlands niveau'.
Als voorbeelden noemde Fens de plannen voor een fusie van beide depar
tementen en voor het organisatiemodel van de legerleiding. Ook viel Fens
over de onduidelijkheid aangaande de marine: was de minister wel of niet
van zins het materieel van de vloot te beperken ten gunste van land- en
luchtmacht? Hij zegde Schokking onverbloemd de wacht aan: 'Ik mag niet
verhelen, dat wij ten deze de toekomst niet zonder bezorgdheid tegemoet
zien en dat wij daarom met te meer nauwgezetheid er op zullen toezien, of
die doortastendheid en dat organisatievermogen, welke voor een welslagen
ten enenmale noodzakelijk zijn, in de naaste toekomst door de geachte be
windsman zullen worden ontplooid. Wij zullen binnen vier maanden deze
minister weer in de Kamer mogen ontvangen en bij die ontmoeting zal het
voor ons tot de kernvragen behoren, of de minister in staat zal zijn geble
ken op efficiënte en doortastende wijze de (...) zich thans geducht wrekende
achterstand in de voorbereidingen in te halen, althans voldoende daarop in
te lopen.'341
Deze boutade veroorzaakte veel ophef vooral in de pers, deels door de
'draai' die Vorrink eraan gegeven had. Vorrink concludeerde dat hetgeen
de KVP-woordvoerder had gezegd neerkwam op 'het opzeggen van ver
trouwen op termijn; (...) over 4 maanden komt het herexamen'. De socialist
vond 'dat hierdoor een uitermate pijnlijke situatie is geschapen, die voor
een minister nauwelijks aanvaardbaar lijkt'.342
In zijn antwoord wees Schokking op de vastbeslotenheid tot gezamen
lijke afweer in geallieerd verband. Hij herhaalde nog eens wat Nederland
daaraan zou bijdragen te land, ter zee en in de lucht. Hij gaf toe dat het een
teleurstelling was 'dat schokken, zoals gegeven door Korea, blijkbaar nodig
zijn om democratieën in beweging te krijgen en kabinetten de waarschu
wing van hun Ministers van Defensie te laten verstaan’. De vraag van Vor307
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rink of met ƒ 850 miljoen de drie onderdelen van de krijgsmacht volwaar
dig bediend konden worden, beantwoordde Schokking ontkennend. Hij
achtte het wel een 'aanloopbedrag (...) wanneer er van buiten voldoende
hulp bij komt'. Hoewel hij zich afvroeg of de interpretatie die door Vorrink
en in de pers gegeven was van de woorden van Fens overeenkwam met
diens bedoeling, wilde hij deze toch geruststellen: voor de land- en lucht
strijdkrachten brak er een andere tijd aan. 'En dan zal er niet geaarzeld wor
den'. Al met al concludeerde Schokking dat het beleid 'op de goede weg'
was.343
De toekomst van de marine
Naast de kritiek op de minister en naast alle suggesties voor een grotere Ne
derlandse bijdrage aan de westerse verdediging beheerste het vraagstuk van
de balanced collective forces en de gevolgen daarvan voor de Koninklijke
Marine het debat. Bij de voorstanders van een sterke vloot, tevens de
scherpste critici van de minister, speelde het geringe vertrouwen in Schok
king natuurlijk een rol, maar zij vroegen zich vooral af of het kabinet wel
bereid was in internationaal overleg een ferme houding aan te nemen.
Evenals bij de begrotingsbehandeling een jaar daarvoor benadrukten
CHU en VVD het belang van de Nederlandse verplichtingen buiten de
NAVO. Daaraan kon alleen door de marine voldaan worden. De ARP he
kelde vooral het principe van de balanced collective forces. W elisw aar
moest zo spoedig mogelijk overeenstemming bereikt worden over de wes
terse verdediging, maar de taken mochten niet onrechtvaardig verdeeld
worden. Bruins Slot vreesde dat in het Atlantisch bondgenootschap de Brit
se opvattingen zouden domineren. 'Is Groot-Brittannië een zeevarende
mogendheid? Wij ook. Zijn de Britten prima zeelui? Wij ook. (...) Als de
Britse opvatting over de defensie doorgezet wordt, betekent dit, dat de conti
nentale landen t.b.v. de defensie van het geheel zich een eenzijdigheid in
hun bewapening moeten opleggen. (...) Dat betekent een achteruitgang van
de politieke positie van het continent ten gunste van Groot-Brittannië.'344
Ook de positie van de PvdA was dezelfde als het jaar daarvoor. De socia
listen bepleitten prioriteit voor de opbouw van land- en luchtstrijdkrachten.
Binnen de beperkte begroting was geen ruimte om drie krijgsmachtdelen
volwaardig op te bouwen. Overigens stelde Vorrink expliciet dat zijn partij
niet aandrong op een verzwakking van de vloot, noch op verkleining van
het marinebudget. Wel vroeg hij zich af of de taakstelling en de samenstel
ling van de vloot juist waren. De opsomming van de vele taken van de ma
rine in de MvA deed Vorrink schertsen: 'Dan is het toch wel duidelijk, dat
wij hier als kleine zeemogendheid niet uitkomen, tenzij wij met de vijand
zodanige afspraken maken, dat de wederzijdse activiteiten aldus worden ge
timed, dat wij de diverse taken achter elkaar en dus niet gelijktijdig behoe
ven te vervullen.' Vorrink keerde zich weer tegen het opnemen van de
kruisers en de 'Karei Doorman' in het vlootplan. Over het vliegdekschip
zei de PvdA-voorman: 'Een zo'n schip is geen schip. Twee van zulke sche
pen zijn onbetaalbaar en vormen een directe aanslag op de aanbouw van
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kleiner materieel. (...) Hoe eerder hoe beter overdoen van deze slokop aan
een van onze grote broers in het Atlantisch verbond'.345
Vorrink werd in zijn kritiek op de vlootbouwplannen gesteund door de
woordvoerder van de KVP. Fens drukte zich tamelijk omzichtig uit over de
marine die 'van oudsher de beste eigenschappen van ons volk tot gelding
heeft weten te brengen’. Desondanks vroeg hij zich af 'of bepaalde elemen
ten van de vloot niet te karig bedeeld zijn om één volledige taak te vervul
len'. Hij begreep volkomen de noodzakelijkheid van vliegkampschepen
'maar ik ben niet overtuigd van het nut van één vliegkampschip'. Immers,
als de 'Doorman' inderdaad zes maanden per jaar uit de vaart was, kon zes
maanden een Nederlandse marinetaak niet worden vervuld. Fens vroeg
zich daarom af of men in plaats van de ’Karel Doorman' niet beter meer on
derzeeboten kon bouwen.346
De minister en de staatssecretaris van Marine verdedigden het marinebeleid. Volgens Schokking moest de vloot paraat zijn, zowel voor taken in
als buiten de NAVO. Over balanced collective forces viel volgens hem niet
meer te zeggen dan dat het een 'relatief begrip' was. Immers, de mogendhe
den konden niet met 'een schone lei' beginnen of het aanwezige materieel
terzijde leggen en zich 'bij toverslag' bewapenen volgens de meest moderne
principes. Bovendien was er een tekort op alle gebied. Ook een voor alle
bondgenoten acceptabele financiële verdeelsleutel was voorlopig een uto
pie. Hij verzekerde Bruins Slot dat Nederland in de NAVO-raad het stand
punt verdedigde 'dat de Koninklijke Marine niet in een hoek gedrukt zal
worden' en herhaalde de in de Defensiecommissie afgelegde verklaring dat
er geen kabinetsbesluit was 'om een verzwakking van de marine ten bate
van leger of luchtmacht te doen plaatsvinden1.347
Moorman benadrukte dat de omvang van de vele taken niet werd be
paald door de marineleiding, doch door de aard en de omvang van 'onze
belangen op en over zee’. De marine kon nooit groot genoeg zijn. Het zou
echter niet mogelijk zijn alle taken gelijktijdig te vervullen. 'Onze marine
moet dus blijven binnen de grenzen van hetgeen verwezenlijkt kan wor
den en met datgene moeten wij onze taken zo goed mogelijk verrichten.'
Ten aanzien van de eenzame 'Karei Doorman' constateerde de staatssecre
taris allereerst dat er meer mogendheden waren die slechts één vliegkamp
schip bezaten. Hij benadrukte verder dat de 'Karei Doorman' niet gezien
moest worden 'als één vliegkampschip, maar als een schip van de gezamen
lijke Atlantische "pool" van carriers'. De staatssecretaris noemde het een
misvatting dat een vliegkampschip zes maanden per jaar onderhoud nodig
heeft. Volgens hem werd in internationaal verband voor dit type schip gere
kend op 20% stil-ligtijd, 'dat is dus tweeëneenhalve maand per jaar'. Verder
wenste Moorman niet in te gaan op de kritische opmerkingen van Fens en
Vorrink. Hij weigerde ronduit de samenstelling van de vloot ter discussie te
stellen: 'Wij kennen eikaars argumenten nu wel en overdadige herhaling
daarvan zal slechts in immuniteit daarvoor resulteren. (...) In de anderhalf
jaar die ik thans in de lusthof der politiek ronddool, hebben de minister en
ik ons onafgebroken moeten verzetten tegen de talloze suggesties en aanbe
velingen, die ons werden gedaan, en de voortdurende druk, die in binnen309
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en vanuit het buitenland op ons werd uitgeoefend om wijziging in de
plannen te brengen. Suggesties en aanbevelingen (...) die, als ik ze bij elkaar
voeg, geen schip en geen vliegtuig en geen marinier onaangetast lieten.' Hij
presenteerde het vlootplan als een absoluut minimum. Daarbij legde hij de
nadruk op de door de Kamer zo gewenste duidelijkheid in het defensie
beleid: 'Dit plan (...) is scherp omlijnd; het ligt vast tot op een klinknagel of
lasnaad nauwkeurig en tot op het aantal rode biezen voor de broeken der
m ariniers.'348 Tussen de regels door lezen wij, naast de nadruk op het goed
voorbereide plan, een verwijzing naar de problemen waarmee de land
macht kampte: planning, materieel, personeel en snelle mobilisatie.
De balans opgemaakt
ARP en VVD meenden dat de minister onvoldoende op hun vragen had
geantwoord. Zij verklaarden dat zij geen vertrouwen meer in hem konden
hebben. Doch de vertrouwenskwestie werd niet gesteld. Oud verklaarde dat
het onjuist zou zijn om het 'op dit ogenblik' tot een kabinetscrisis te laten
komen. Het kabinet kon immers een vertrouwensvotum ook opvatten als
een aanslag op het beleid van het kabinet als geheel, in plaats van als een
votum tegen de minister. De VVD-voorman adviseerde de ministerscrisis
door een vervanging op te lossen, 'waardoor het gemis aan vertrouwen, dat
er op het ogenblik bij zekere groepen bestaat tegen het gevoerde beleid,
straks zal kunnen zijn weggenomen'.349
Ook Fens was door het betoog van Schokking in zijn ongerustheid beves
tigd. Hij herhaalde dat uit de behandeling van de begroting van Oorlog en
Marine voor 1951 moest blijken 'dat de redenen voor deze bezorgdheid
daadwerkelijk zullen zijn verdwenen'. Naar aanleiding van Vorrinks op
merking over 'wantrouwen op termijn' vroeg de KVP-woordvoerder zich
af of Schokking het wèl aanvaardbaar zou hebben gevonden als hij het bij
kritiek alleen zou hebben gelaten. Vorrink bleef in zijn dupliek vraagtekens
zetten bij het defensiebeleid, maar voegde daaraan toe geen aanleiding te
zien 'om aan de geuite kritiek enige andere consequentie te verbinden, dan
dat wij in de zin van opbouwende (...) kritiek achter de bewindslieden zul
len staan, dat wij in een dusdanige wisselwerking gemeenschappelijk het
grootst mogelijke nut ten deze zullen kunnen bereiken’ 350
Ondanks alle kritiek was Schokking hoopvol gestemd. Inderdaad was er
meer geld nodig voor de drie krijgsmachtdelen dan de toegezegde ƒ 850
miljoen. Hij was dankbaar voor het getoonde begrip. Allereerst begrip voor
wat het betekende loyaal te zijn aan het kabinet 'als men zelf gaarne verder
zou willen gaan' en ten tweede voor de gecompliceerdheid van het beleid
als gevolg van internationale verwikkelingen en materieelvoorziening. 'In
derdaad zal over een paar maanden moeten blijken, wil hier iets van te
rechtkomen, hoe de materiële situatie is. De vooruitzichten hieromtrent
zijn niet slecht. Dit vertrouwen hebben wij drieën (...) om te kunnen getui
gen (...) dat wij, al is het ook met moeite, de zaak kunnen klaren. Wij voe
len ons één. De loyaliteit die ik tegenover het kabinet wil bewijzen, bewij
zen wij ook onderling.'351
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Tijdens de zomermaanden was Schokkings positie sterk verzwakt. De fel
le, maar naar het schijnt, ingehouden, kritiek op zijn beleid in de Tweede
Kamer bracht de minister aan het wankelen. Het was een publiek geheim
dat ook het kabinet zijn vertrouwen in Schokking had verloren. Niet voor
niets werd na diens aftreden in de pers opgemerkt dat Drees, die bij het de
bat aanwezig was, had nagelaten zijn minister in bescherming te nemen.352
In het kabinet was kennelijk bepaald dat Schokking voorlopig echter niet
zou aftreden, vooral in verband met de aanstaande NAVO-conferentie eind
oktober. Doch de positie van de minister werd onhoudbaar toen op 11 okto
ber het VV van de Eerste Kamer werd gepubliceerd.
De Eerste Kamer zuil niet wachten
Op 11 oktober 1950 verscheen het VV van de Eerste Kamer dat de begrotin
gen van Oorlog en Marine voor 1950 gezamenlijk behandelde. Alle fracties
betreurden de vertraging, opgelopen in de begrotingsbehandelingen.353
De communisten hekelden de geringe invloed van de volksvertegen
woordiging op de besteding der defensie-uitgaven. Een van de grootste be
zwaren was dat de begrotingscijfers ’als zuiver fictief moeten worden be
schouwd', en aan allerlei wijzigingen onderhevig, 'zodat men nimmer
weet, waar men precies aan toe is'. Volgens de CPN gaven de defensiebegro
tingen een 'beeld van de staat van ontreddering, waarin de kapitalistische
wereld verkeert'.354
De socialisten steunden de minister en zijn staatssecretarissen, zoals zij
dat ook in de Tweede Kamer hadden gedaan. De fractie was weliswaar van
oordeel 'dat de leiding van onze defensie te lange tijd aarzelend en weife
lend was geweest', doch die houding was 'voor een groot deel' veroorzaakt
door de trage ontwikkeling van de internationale samenwerking. Nu de de
mocratieën waren wakker geschud door de Korea-oorlog en de VS bereid
waren steun te verlenen bij de bewapening, sprak men de hoop uit, 'dat met
doortastendheid aan onze voormalige hulpeloosheid een einde zou worden
gemaakt'. Grote offers werden gevraagd. Ze zouden een 'algemene versobe
ring van het levenspeil' tot gevolg hebben, maar de meerderheid van het
Nederlandse volk was bereid die offers te brengen. De PvdA beschouwde 'de
zeer hoge militaire uitgaven, welke zullen moeten worden gedaan, als een
bittere noodzakelijkheid'.355
De CHU-fractie sprak als enige expliciet waardering uit voor de 'werk
kracht en intenties' van de minister. Met de PvdA was zij van mening dat
de gehele ontwikkeling op militair gebied tijdens de laatste jaren nauw sa
menhing met de politiek der regering 'met name met haar sociaal-economische politiek en met de politiek, t.a.v. Indonesië gevoerd'. Zij ontkende ech
ter niet dat minister en staatssecretarissen 'een bijzondere verantwoorde
lijkheid' droegen voor het wel en wee van de defensie. Daarom betreurden
de CHU-leden het 'dat de huidige bewindsman de speciale verantwoorde
lijkheid niet wat meer op de voorgrond had gesteld. Huns inziens bestaat bij
de minister een te sterke neiging zich gemakkelijk te voegen naar de moei
lijkheden, waarvoor zijn medeleden in het kabinet zich zien gesteld.' Ver311
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wijzend naar de vooroorlogse defensiebezuinigingen stelden zij dat 'zich
situaties kunnen voordoen, waarin ’s lands welzijn niet in de eerste plaats
afhangt van het financiële en het sociaal-economische beleid, doch van de
politiek, welke ten aanzien van de landsverdediging wordt gevoerd'.

Evenals de CHU kritiseerde de KVP de houding van het kabinet. Het tot dan
toe gevoerde beleid - onder erkenning van het feit dat de taak onder de gege
ven omstandigheden 'uitzonderlijk zwaar' was - gaf weinig reden voor ge
rustheid. Het was daarom dringend noodzakelijk 'dat het plaats maakt voor
een beleid, hetwelk van een nieuwe geest getuigt'. Vooral de minister van
Financiën werd verweten het besef te missen dat een consequente defensie
politiek noodzakelijk was: 'Als een rode draad loopt het streven, er in ver
band met de zware financiële lasten, welke staan te worden opgelegd, op be
langrijke punten zo goedkoop mogelijk af te komen.' Het kabinet kreeg
zware kritiek te verduren, maar Schokking was toch in de eerste plaats ver
antwoordelijk voor het defensiebeleid. De minister werd het ernstige ver
wijt gemaakt dat hij zijn juister inzicht niet met meer kracht had doorgezet,
'vooral omdat reeds van verschillende zijden in de Staten-Generaal was ge
bleken, dat men niet alleen tot grotere offers bereid was, doch deze ook
noodzakelijk achtte'. Wat zijn positie betrof, wensten de katholieken
'voorshands' niet verder te gaan dan de leden van de Tweede Kamer, die
alsnog voor de naaste toekomst aan een afwachtende houding de voorkeur
hadden gegeven. Een mogelijke wijziging in de samenstelling van het kabi
net achtten zij een vraag, welke in de eerste plaats het kabinet zelf onder het
oog diende te zien.356
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De felste kritiek op het defensiebeleid kwam van VVD en ARP. Ook zij
legden de schuld van 'de aarzeling, de onzekerheid en de onbeslistheid' niet
alleen bij de minister, maar tevens bij het kabinet. De uiteenzettingen van
de kant van het kabinet in de Tweede Kamer 'ontbrak het aan concreet ka
rakter', zij getuigden niet 'van krachtig beleid waar zozeer behoefte aan is'.
Het had hun bevreemd dat het gebeurde in Korea de regering blijkbaar pas
had doen ontwaken uit de illusie, waarin zij voordien kennelijk had ver
keerd. Wat eerst onmogelijk leek, werd toen plotseling wel mogelijk. Deze
critici vonden het vreemd dat minister en staatssecretaris daar 'geen aanlei
ding (...) in hadden gevonden om tot heengaan te besluiten'. Hun conclusie
kon dan ook geen andere zijn, dan dat het defensiebeleid had gefaald. VVD
en ARP konden daarom geen vertrouwen meer hebben in de minister,
maar stelden tegelijkertijd ook het kabinet in gebreke.357
Het VV van de Eerste Kamer was dermate vernietigend voor kabinet en
minister, dat het veel opzien baarde in de pers. De positie van Schokking
werd hierdoor onhoudbaar. Reeds op de dag van de publikatie van het ver
slag verschenen de eerste berichten over het aanstaande aftreden van de mi
nister. De dag erop stelde Schokking zijn portefeuille ter beschikking. Hij
zou op 16 oktober aftreden. Dat aftreden werd algemeen gezien als onver
mijdelijke consequentie van het debat in de Tweede Kamer. Het verslag
van de Eerste Kamer had slechts de 'zakelijke bezwaren' herhaald. Dat de
begrotingen desondanks waren aangenomen, noemde het Algemeen Dag
blad een Pyrrusoverwinning. Volgens de NRC was uit parlementaire kring
al langer sterke druk uitgeoefend op Schokking om af te treden door 'met
name de RK-fractie, die wilde vermijden dat de begrotingsdiscussie zou uit
lopen op een openlijk desaveu van Schokking, waarschijnlijk omdat het
kabinet zich dan in een dwangpositie had gevoeld'.358
A antreden s'Jacob

Op 16 oktober trad s’Jacob aan als minister van Oorlog en Marine. Aan hem
de zware taak om onder grote druk het defensiebeleid vorm te geven en het
vertrouwen van de volksvertegenwoordiging te herwinnen.
s'Jacob zou niet terugkeren in het kabinet-Drees II. Zijn contact met de
volksvertegenwoordiging bleef beperkt tot twee bijeenkomsten van de De
fensiecommissie en een begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer. Tijdens
het kortstondig bewind van de minister werden echter enkele belangrijke
knopen doorgehakt. Allereerst ten aanzien van de marine. In oktober-november lijkt in het kabinet het uitstel van de beslissing over de bezuini
gingen op de vloot tot afstel geleid te hebben. Min of meer gelijktijdig accep
teerde de NAVO de Koninklijke Marine als bijdrage aan de gemeenschappe
lijke verdediging. De tweede belangrijke gebeurtenis was het ontslag van ge
neraal Kruis in januari 1951. Na een soort wapenstilstand begonnen in de
loop van december de oude meningsverschillen weer op te spelen. Na af
loop van het bezoek aan Nederland van de geallieerde opperbevelhebber
Eisenhower kwam het tot een uitbarsting die leidde tot het ontslag van de
generaal. Het bezoek van Eisenhower bracht tevens de definitieve omslag
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binnen het kabinet teweeg ten aanzien van de defensie-inspanning. For
meel werd de beslissing hierover pas begin februari, gedurende de kabinets
formatie, genomen, ze was de weken daarvóór reeds voorbereid. Dus nog
onder verantwoordelijkheid van s'Jacob.
In zekere zin profiteerde de nieuwe minister van de negatieve ervarin
gen van zijn voorganger. Het was eind 1950 duidelijk dat de oplossing van
de dilemma's waarmee Schokking had geworsteld niet langer kon worden
uitgesteld. De nationale en internationale druk op het kabinet was bijzonder
groot. Deze factoren relativeren het succes van s'Jacob die in korte tijd door
zijn krachtdadig optreden de volksvertegenwoordiging voor zich wist te
winnen en daarmee het vertrouwen in het defensiebeleid herstelde.
Tegelijk met Schokking boden de twee staatssecretarissen hun ontslag
aan. s'Jacob verklaarde in de ministerraad het wenselijk te achten met een
of meer staatssecretarissen samen te werken. Fockema Andreae, die bij zijn
aantreden al had laten weten op termijn zijn werk in het bedrijfsleven te
willen hervatten, gaf te kennen dat hij zijn ambt na afloop van een dienst
reis in de VS wilde neerleggen. Hem werd daarom op 24 november 1950
ontslag verleend. Moorman bleef aan en werd tevens staatssecretaris van
Oorlog.359 In de Defensiecommissie wezen Vorrink en Fens de nieuwe mi
nister erop dat een kamermeerderheid de aanstelling van drie staatssecre
tarissen wenste. De minister herhaalde min of meer wat hij eerder in het
kabinetsberaad over de zaak had gezegd, namelijk dat hij eerst de slechte
verhoudingen op het departement van Oorlog in goede banen wilde leiden,
'vóór er mensen in te halen, die deze verhoudingen niet kennen'.360 H ier
mee namen de volksvertegenwoordigers genoegen.
Het vertrouwen hersteld?
De nieuwe minister moest de defensiebegrotingen voor 1951 verdedigen die
zijn voorganger in september had ingediend. Deze konden, gezien de om
standigheden, niet anders dan voorlopig zijn. Ze werden onder het kabinetDrees-Van Schaik nog wel van schriftelijk commentaar voorzien door de
Tweede Kamer. Pas in mei 1951 zouden twee nota's van wijziging worden
ingediend begeleid door een nieuwe defensienota.
De parlementaire bezorgdheid bleef ook na het aftreden van Schokking
groot. Dat bleek ondermeer medio november tijdens de algemene beraadsla
gingen over de rijksbegroting voor 1951. In vergelijking met voorafgaande
jaren werd veel aandacht aan de defensiepolitiek geschonken. Schouten
meende dat de internationale verhoudingen zodanig waren 'dat wij ons op
militair gebied een zeer grote inspanning moeten getroosten, en wel op zo
kort mogelijke termijn, en dat die inspanning gepaard zal moeten gaan met
een belangrijke stijging van de militaire uitgaven'. De AR-voorman pleitte
wel dringend voor een zuinig beheer van de krijgsmacht. Er mocht onder
geen enkele beding méér worden uitgegeven dan strikt noodzakelijk. Ook
Oud vond het noodzakelijk dat Nederland op het stuk van de defensie alles
deed wat mogelijk was.361 Verder was er veel aandacht voor de bondgenoot
schappelijke positie van de marine, 'een netelig punt', aldus Romme, waar
314

Naar een oplossing?

de regering aan moest vasthouden. Tilanus vroeg het kabinet in de inter
nationale militaire samenwerking 'de typisch Nederlandse waarden (...) en
de typisch Nederlandse belangen' voldoende in het oog te houden.
Welter vond het niet verwonderlijk dat de grote mogendheden aandron
gen op een inkrimping van de Nederlandse vloot. Het was de 'onverbidde
lijke consequentie' van de verminderde politieke invloed in Zuidoost-Azië.
Nederland had opgehouden te bestaan als 'de grootste der kleine mogend
heden'; het stond nu in internationale betekenis achter bij België en Portu
gal. Alleen Van der Goes meende dat niet a priori gezegd kon worden dat de
Nederlandse vlootbijdrage niet discutabel was. 'Zij is het wel, zo goed als
ieders bijdrage te land en in de lucht. Men moet niet de onaantastbaarheid
van de marine overdrijven.' Drees verzekerde de Kamer dat andere landen
geen zeggenschap hadden over de omvang van de Nederlandse marine. En:
'Op het ogenblik bestaat niet het voornemen wijzigingen te brengen in de
plannen ten aanzien van de marine. Dit is geen toezegging voor alle verde
re toekomst, maar een voorstel daartoe is er niet en druk wordt niet uitge
oefend.’362
Op 28 en 29 november werden de defensiebegrotingen voor 1950 behan
deld in de Eerste Kamer. Met nog slechts één maand van het begrotingsjaar
voor de boeg was het niet verwonderlijk dat de onvrede over de late behan
deling groot was. Te meer daar de Tweede Kamer haar VV over de nieuwe
begroting reeds had uitgebracht. De senaat kwam hierdoor overigens in de
merkwaardige positie dat hij vóór de 'overzijde', in het openbaar zijn visie
kon geven op de ontwikkeling van het defensiebeleid.
Ruijs de Beerenbrouck zette als eerste spreker de toon van het debat. Hij
eiste dat afgerekend werd met het 'getreuzel en touwtrekken' van de afgelo
pen jaren. Voorts hekelde hij de 'vrij grote janboel' in de landstrijdkrach
ten: de reorganisaties, de geldsmijterij. Belangrijker nog was dat het kabinet
geen 'consequent defensiebeleid' gevoerd had. Dat kwam allereerst door de
gebrekkige internationale vooruitgang, doch ook 'omdat het kabinet in
meerderheid niet bereid was tijdig de nodige gelden ter beschikking te stel
len'. Ruijs herhaalde wat in het VV door velen was opgemerkt. Enerzijds
werd betreurd dat Schokking de zaken niet scherper had gespeeld door de
portefeuillekwestie te stellen. Anderzijds was het kabinet als geheel verant
woordelijk voor het falend beleid. Schokking was 'als zondebok de woestijn
in gestuurd, terwijl hij (...) zeker niet de enige schuldige was'. Vooral Lief
tinck kreeg er van langs. Ruijs riep s'Jacob op de daad bij het woord te voe
gen en verzekerde de nieuwe minister nog eens van de steun van de volks
vertegenwoordiging voor een verhoging van de defensie-inspanning. De
minister moest natuurlijk tevens een eind maken aan het inefficiënt beheer
van het defensiebedrijf en de verkwisting tot een minimum beperken.
Maar 'vergeten mag niet worden, dat de Staten-Generaal in grote meerder
heid (...) een grotere mate van veiligheid eisen, een consequent streven, al
moge dit kostbaar zijn, naar een militair machtsapparaat, dat past in een
Atlantische verdediging om samen met de strijdmacht van alle geallieerden
een redelijke waarborg te bieden, dat een derde wereldoorlog wordt voorko
men'. Hij was ervan overtuigd dat 'de overgrote meerderheid' van het volk
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bereid was tot grote financiële en personele offers en noemde als voorbeel
den bezuinigingen op de elektrificatie van het spoorwegennet, de uitbrei
ding van de KLM en het afzien van een tweede Technische Hogeschool.363
De consensus in de volksvertegenwoordiging bleek uit het feit dat Algra,
Wendelaar, Vixseboxse en De Dreu bij hun evaluatie van het defensiebeleid
vrijwel unaniem dezelfde punten benadrukten als Ruijs: de besluiteloos
heid in het kabinet, de 'schrielheid' van Lieftinck en, ten slotte, de nood
zaak om grote offers te brengen voor de defensiepolitiek. Alleen De Dreu
wees erop dat de verdediging tegen het communisme niet enkel gevoerd
kon worden 'met kanonnen en ander wapentuig'. De PvdA-woordvoerder
meende dat de sprekers die hem waren voorgegaan 'een gevaarlijk tekort
aan inzicht' op dit stuk getoond hadden: '(...) uitgaven voor defensie eisen
uitgaven voor sociale en economische doeleinden, om voor een deel van
het volk het besef levendig te houden, dat het de moeite waard is te vechten
voor het behoud van onze democratische samenleving'.
De CPN stond weer totaal geïsoleerd. Schalker verzette zich tegen de
'krijgszuchtige redevoeringen’ van de andere sprekers. Hij zag in de verlate
behandeling van de begrotingen een bevestiging van de toestand van de
parlementaire democratie, 'een sfeer van oorlogsvoorbereiding die samen
gaat met afbraak van de democratie’. De CPN-woordvoerder hekelde voorts
de afhankelijkheid van de VS. Een voorbeeld was volgens hem het feit dat
het voortbestaan van de Koninklijke Marine aan een zijden draadje
hing.364
De Eerste Kamer sprak ook ten aanzien van de marine vrijwel met één
stem. Daarbij werd vooral de aandrang vanuit de NAVO, en met name
vanuit Washington, om de opbouw van land- en luchtstrijdkrachten priori
teit te geven, gehekeld. Aanleiding voor de grote bezorgdheid was de pers
conferentie, begin oktober, van de voorzitter van de Senaatscommissie voor
buitenlandse politiek, T. Conally, over de NAVO-strategie. Conally had Ne
derland expliciet genoemd als een van de landen die onder druk gezet
moesten worden om te verzekeren dat zij zich 'op correcte wijze' bewapen
den. Nederland zou zijn maritieme defensie aan de VS en Groot-Brittannië
moeten toevertrouwen en zelf land- en luchtstrijdkrachten moeten leve
ren.365 Deze uitlatingen hadden in de Nederlandse pers een golf van ver
ontwaardiging veroorzaakt, waarvan de Eerste Kamer zich enkele weken la
ter de vertolker maakte.
Wederom bracht Ruijs de Beerenbrouck in ongemeen felle bewoordin
gen het algemeen gevoelen tot uitdrukking. Hij keurde ten sterkste af ’een
inmenging van buitenaf met betrekking tot de toekomst van onze zeemacht
als een inbreuk op onze souvereiniteit'. Zonder de uitlatingen van Conally
met name te noemen, zei Ruijs dat het tactloos was geweest 'een volk,
welks marine zich doodgevochten heeft voor de gemeenschappelijke zaak'
openlijk te affronteren. Nederland was een zeevarende natie met grote be
langen overzee: 'Als wij niet op zee blijven varen, dan zal onze welvaart
nog sterker bedreigd worden, dan zal ons landje tot een continentaal Mogendheidje van de zoveelste rang terugvallen. (...) Heel ons volk voelt in
tuïtief aan, dat terugdringen van de zee - het eerste symptoom hiervan is
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het ontnemen van de machtsmiddelen ter zee - een ramp zou zijn voor ons
vaderland!’ Aan het eind van zijn rede gaf Ruijs een krachtige waarschu
wing aan het adres van s'Jacob: 'Laat de Nederlandse regering het maar dui
delijk en scherp internationaal zeggen, dat de Nederlandse Staten-Generaal
eisen, dat de Koninklijke Marine niet wordt ingekrompeii. Dat een Minister
van Marine, die, geprest hetzij door buitenlandse invloeden, hetzij door Fi
nanciën, tot iets dergelijks zou willen overgaan, door de Volksvertegen
woordiging zou worden weggevaagd.'366 Muziek in de oren van Moorman
natuurlijk!
Algra, Wendelaar en Vixseboxse onderstreepten het emotionele betoog
van Ruijs. Opmerkelijk was dat de PvdA-woordvoerder zich hierbij aan
sloot. De Dreu verklaarde dat de vrees bij zijn fractie 'voor een verwaarlo
zing van de vloot' belangrijk verminderd was door de uitlatingen van het
kabinet. Het zou volgens hem onverstandig zijn als het bondgenootschap
geen gebruik maakte van de bijzondere talenten die 'ons volk voor de mari
ne' bezat.367
Al met al was de conclusie van Wendelaar gerechtvaardigd dat de minis
ter 'in de benijdenswaardige omstandigheid (is), dat hij alom voldoende
medewerking vindt, een medewerking welke zelfs het karakter aanneemt
van een aansporing tot groter activiteit'.368
Gezien de druk vanuit de volksvertegenwoordiging en gezien de twijfels
die in het kabinet bestonden over de efficiency in de krijgsmacht, was het
niet verwonderlijk dat s'Jacob zijn eerste en enige redevoering in het parle
ment opende met een krachtige waarschuwing: 'Indien men mij zou ver
plichten het dubbele aan de defensie in het jaar 1951 te spenderen van het
geen thans is begroot en men zou de eis stellen van de hoogste efficiency (...)
dan zou men mij voor een moeilijk probleem stellen. Een apparaat in op
bouw kan nu eenmaal niet onbeperkte geldvolumen verwerken. Wil men men moet het - een hogere efficiency nastreven, dan is het zeker, dat wij
hier behoedzaam verder moeten gaan om niet de klacht te krijgen, dat wij
geld verspillen.’
Ook verder toonde s'Jacob zich bijzonder nuchter. Hij verheelde de grote
problemen niet. Hij begreep zeer wel dat de kamerleden zich zorgen maak
ten over de vorming van de landstrijdkrachten. Een vast plan voor de op
bouw, zoals voor de marine en de luchtstrijdkrachten bestond, was drin
gend noodzakelijk. Voor 1951 hadden twee taken prioriteit: allereerst de
hergroepering van de gerepatrieerde troepen in de aangekondigde divisies
en ten tweede het opleiden van de nieuwe lichtingen. Een tweetal proble
men zou voorlopig moeilijk oplosbaar zijn. Ten eerste dat van de perso
neelsbezetting waar 'zulk een zo ontzettende roofbouw is gepleegd'. Het ka
der moest tien verloren jaren inhalen voor de scholing voor wat betreft de
dienst in Europa (dat wil zeggen het opereren in grotere eenheden), terwijl
men bovendien te maken zou krijgen met ander materieel en een andere
organisatievorm. Het tweede grote probleem betrof het materieel. Tot voor
kort was de situatie hopeloos, maar 'nu begint het, met de buitenlandse
hulp, te dagen'.369
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s'Jacob ontkende dat er in het kabinet 'een bepaalde meerderheid zou zijn
om de marine af te schaffen'. Kritiek op de marine moest niet 'buiten pro
porties' getrokken worden: de vloot was 'naar bevrediging' ingeschakeld in
het internationale verband en men moest maar niet al te veel waarde hech
ten aan de uitlatingen 'van een senator van een ander land buiten de se
naat'.370 Hoewel dit betoog van s'Jacob aan duidelijkheid weinig te wensen
overliet en volledig tegemoet kwam aan de stemming in de senaat, zal de
strijdlustige bijdrage van Moorman meer tot de verbeelding hebben gespro
ken. De staatssecretaris verklaarde dat het mogelijk moest zijn naast land
en luchtmacht een deugdelijke marine te handhaven en niet alleen voor
een lokale taak. Ook speelde hij handig in op de ressentimenten jegens be
paalde bondgenoten: de Nederlandse regering zou volgens hem niet afwij
ken van het standpunt dat verzet geboden zou worden tegen elke aandrang
tot vermindering of verdwijning van de marine.371 De populariteit van
Moorman in het parlement was groot. Zijn kordate verdediging van de ma
rine viel bij veel senatoren in goede aarde. Ruijs de Beerenbrouck moedigde
hem aan: '(...) zet voort wat (...) (in de Tweede Kamer, JWB ) is uiteengezet
en laat U bij wijze van spreken niet opsluiten in het IJsselmeer en in de Ne
derlandse zeegaten!' Vixseboxse sprak van hem 'wiens arbeid wij reeds ken
nen en grotelijks waarderen'. Algra meende dat Moorman 'een wijs beleid'
voerde en was verheugd dat hij thans ook staatssecretaris van Oorlog was
geworden.372
Al gaven veel senatoren aanvankelijk nog uiting aan hun ongerustheid
over de opbouw van de landstrijdkrachten, toch leek met het optreden van
s'Jacob het vertrouwen in het defensiebeleid te zijn hersteld. Zijn sobere uit
eenzetting van de problemen en vooral zijn stelling dat de tijd van plan
nenmakerij had plaats gemaakt voor handelen, vielen in goede aarde. Zijn
realistische beschrijving van de problemen bij de landstrijdkrachten kwam
geloofwaardig over en zijn toezeggingen aangaande de marine nam veel
onvrede weg. Alleen Algra meldde in de duplieken dat hij bij de nieuwe
minister te weinig 'élan en onverbiddelijkheid’ had bespeurd. De andere
woordvoerders spraken volmondig hun vertrouwen uit in de persoon van
s'Jacob en in het defensiebeleid. Algra deed dat trouwens ook.
De klimaatsverandering bleek ook uit de reacties in de pers op het parle
mentaire debuut van s'Jacob. De meeste kranten signaleerden dat er harde
noten waren gekraakt door de meeste senatoren. Het A lgem een H andels
blad sprak zelfs van een ’frontaanval’ op het defensiebeleid.373 Doch overi
gens was de pers zeer te spreken over de nieuwe minister. De NRC gewaag
de van een 'hoopvol perspectief' en loofde de 'vaardige wijze' waarop s'Ja
cob zich had verdedigd. De krant juichte het toe dat de minister een streep
onder het verleden had gezet en de blik naar voren wilde richten.374 Ook de
andere kranten prezen 's ministers daadkracht.375 Tronzv constateerde dat
de officiële tribune tijdens het debat gevuld was geweest met ambtenaren
van beide defensiedepartementen en door 'sterren, balken en gouden ban
den die op leger- en marine-uniformen (...) flonkerden'376 Ook werd veelal
opgemerkt dat s'Jacob en Moorman achter de regeringstafel bijgestaan wer
den door Drees en Lieftinck.
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Dat s'Jacob het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging in het de
fensiebeleid wist te herstellen, was gezien de situatie in de ministerraad op
dat moment opmerkelijk. In feite kon de nieuwe minister niet veel meer
beloven dan zijn voorganger. Eind november bestond er in het kabinet nog
geen duidelijkheid over de omvang van de defensie-uitgaven voor 1951 en
volgende jaren. Evenmin was er overeenstemming over de vraag in hoe
verre Nederland zou voldoen aan de NAVO-eisen voor de landstrijd
krachten. Het zou nog tot ver in januari 1951 duren voordat hierover beslis
singen werden genomen.
De impasse in het defensiebeleid in 1949 en 1950 was niet alleen de schuld
geweest van de talmende Schokking. De besluiteloosheid betrof het gehele
kabinet, zoals het VV van de Eerste Kamer in oktober terecht had geconsta
teerd. s'Jacob mocht dan bij de volksvertegenwoordiging het vertrouwen
hebben hersteld, in het kabinet slaagde ook hij er niet in een duidelijke be
slissing te forceren. Het vraagstuk van de toekomst van de marine kwam,
zoals gezegd, stilzwijgend tot een oplossing. Op den duur zou ook een uit
weg gevonden worden voor het probleem van de verhoging van de defen
sie-inspanning, maar de beslissing hierover kwam pas tot stand onder bij
zonder zware binnenlandse en internationale druk. Zijn imago van trou
b lesh o o te r ten spijt bleef het beleid onder het bewind van s'Jacob geken
merkt door aarzelingen, voortkomend uit de verdeeldheid binnen het kabi
net, de internationale druk èn de krachtige uitspraken van de kamermeer
derheid.
N ieuive

NAVO-ylcinnen

In het kader van het middellange-termijnplan, dat eind oktober 1950 in
Washington op een NAVO-top werd gewijzigd, diende Nederland in 1954
vijf divisies te leveren. De ministerraad aarzelde echter of hij de defensieinspanning zou vergroten. Het kabinet was daarmee op de conferentie in
Washington immers slechts akkoord gegaan 'onder voorbehoud van finan
ciële en economische aspecten'. De bezwaren waren dezelfde als voorheen:
de voortdurende onduidelijkheid over de positie van West-Duitsland in de
defensie, de 'oneerlijke' verdeling van de taken en de verwachting dat de
Sovjet-Unie vooralsnog geen aanvalsoorlog zou ontketenen. De ministers
bleven terugschrikken voor de onduidelijke financiële consequenties van
de gevraagde bijdrage. Nog steeds relateerde het kabinet de Nederlandse in
spanning aan die van andere bondgenoten. Hadden ook zij niet allerlei
voorbehouden gemaakt? Nog in januari 1951 wees Drees erop 'dat bij een
aanval niet alleen Nederland, doch geheel West-Europa thans niet paraat
is'377, hetgeen de situatie overigens enkel zorgwekkender maakte.
Aan de vooravond van de NAVO-top in Washington had de Raad MAK
medio oktober enkele belangrijke beslissingen genomen. In 1951 zouden
drie divisies mobilisabel gemaakt worden, daarna zou Nederland een parate
troepenmacht van één divisie ter beschikking houden en voortgaan met
het vormen van mobilisabele troepeneenheden 'tot een totaal dat in een zo319
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danige verhouding tot de Belgische bijdrage staat als in verhouding met
onze aanzienlijk grotere maritieme inspanning redelijk is'. Het aantal van
vijf divisies mocht worden genoemd. Ook verklaarde de raad zich in be
ginsel bereid om, indien noodzakelijk, een verlenging te aanvaarden van
de duur van de eerste oefening, 'mits alle deelnemende landen daartoe
overgaan'.378
Als er al in augustus een kloof was ontstaan tussen de aanvaarde taken
en de financiële ruimte, dan was deze door de beslissingen in oktober nog
verder verbreed, zeker nu de marine van bezuinigingen was gevrijwaard.
Vooral de verlenging van de dienstplicht was bijzonder kostbaar: zij bete
kende meer kazernes, meer uitrusting en meer kader. Officieel hield het ka
binet vast aan zijn besluit van augustus de uitgaven met 10 a 15% te verho
gen. Medio november meldde s'Jacob bijvoorbeeld dat de richtlijn op zijn
departementen nog steeds was ƒ 1 miljard voor de totale uitgaven. Hij
waarschuwde wel dat met dat bedrag niet alle toezeggingen konden worden
gehonoreerd.379 In wezen ging het om twee tegenstrijdige zaken: enerzijds
de voortvarendheid waarmee Nederland te werk moest gaan bij de opbouw
van de defensie en anderzijds het opgeven van de dubbele eis van een be
perkt budget en van doelmatigheid van de bestedingen. Het tempo van de
internationale besluitvorming en de druk vanuit de volksvertegenwoordi
ging dwongen het kabinet tot beslissingen. Medio oktober had Fockema An
dreae er reeds voor gepleit deze realiteit te erkennen en de onvolkomen
heden te accepteren: 'Wil men tot resultaten komen, dan is het onvermij
delijk met de uitvoering te beginnen vóórdat de financiële gegevens (...) be
kend zijn.'380
Dollars als lokaas
Ook van ambtelijke zijde was de druk groot. Vooral van de kant van Bui
tenlandse Zaken werd erop aangedrongen niet te laag in te zetten bij het lo
ven en bieden. De door de VS in het vooruitzicht gestelde militaire hulp
was daarvoor een belangrijke drijfveer. Washington liet doorschemeren dat
de mate waarin een land zijn militaire paraatheid wist te verhogen een be
langrijke maatstaf zou zijn voor de verdeling van die hulp. Het zou uit
eindelijk om enorme bedragen gaan 381 Belangrijk was het argument dat er
meer dollarhulp door verkregen zou worden. O ff the record werd in Den
Haag die dollarhulp niet eens zozeer beschouwd als middel om de defensieuitgaven te bekostigen, maar om de Nederlandse dollarpositie te verstevi
gen.382
De permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO, jhr.
A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, stelde dat Nederland zonder
bezwaar aan de militair-theoretische plannenmakerij kon deelnemen. Im
mers ook de VS realiseerden zich dat de ideale militaire organisatie finan
cieel onbereikbaar was. Hij meende dat 'uit psychologische overwegingen'
niet te ontkomen was aan het noemen van aantallen divisies: zes was vol
gens hem niet realiseerbaar, doch vier zou geen basis voor bespreking bie
den. De ministerraad had hier echter een hard hoofd in, ook al volgde hij
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uiteindelijk het advies van Tjarda van Starkenborgh Stachouwer op. Reeds
begin 1950 was Lieftinck 'in stijgende mate bezorgd over de verplichtingen
die wij op ons hebben genomen, ook al zijn deze op voorzichtige wijze uit
gedrukt. Moreel is men er echter toch wel aan gebonden.'383 Hoewel de
plannen van de 'technische', militaire gremia van de NAVO onderworpen
waren aan nadere goedkeuring door de politieke organen, bleek het moei
lijk zich daarvan te distantiëren, omdat zij toch wel als normerend werden
beschouwd.
Ging het kabinet nog uit van een budget van ƒ 1 miljard, in de minis
teriële wandelgangen in Den Haag werd in het najaar van 1950 echter steeds
vaker een ander bedrag genoemd: / 1,5 miljard per jaar voor een periode
van vier jaar. In oktober werd dit bedrag voor het eerst genoemd door
Fockema Andreae in de Raad MAK.384 Het werd op dat moment nog door
Drees en Lieftinck van tafel geveegd, maar het lijkt erop dat er in de maan
den daarna een zekere consensus over dit globale cijfer ontstond, ook als ge
volg van het overleg met de Amerikaanse autoriteiten. Dat blijkt onder
meer uit het rapport dat de hoge ambtelijke Centrale Economische Commis
sie (CEC) in januari 1951 uitbracht over het in evenwicht brengen van de be
talingsbalans.
De voorzitter van deze commissie was D.P. Spierenburg, die als waarne
mend regeringscommissaris een belangrijke rol speelde bij de onderhande
lingen over het militair hulpprogramma voor Nederland. De CEC was van
mening dat een verhoging van het militair budget met ƒ 500 miljoen gezien
de internationale omstandigheden 'een conservatieve raming' was en rede
lijk overeen kwam 'met de "effort" die verder van ons zal worden ver
wacht'. Een ander belangrijk argument van de commissie was de verwach
ting dat Nederland bij 'het uitblijven van verdere militaire offers' achter
het net zou vissen bij de verdeling van de Amerikaanse hulp. De bezuini
gingen die Nederland zich in overheids- en particuliere sfeer voor de defensie-uitgaven zou moeten getroosten, wogen kennelijk minder zwaar dan de
verbetering van de dollarpositie als gevolg van de militaire hulp van de
VS.385 De stelling van de CEC was dat als Nederland zich niet de nodige of
fers getroostte, het zich niet alleen militair, maar ook economisch zou iso
leren. Spierenburg maakte duidelijk dat de Amerikanen met minder dan
ƒ 1,5 miljard per jaar geen genoegen zouden nemen 386
In Den Haag groeide het besef dat Nederland zich niet van de rest van de
westerse wereld mocht isoleren door een te terughoudende defensiepoli
tiek. Ook de ministerraad was niet ongevoelig voor dit argument. Met na
me Drees zag de Nederlandse defensie-uitgaven toch vooral als een 'verze
keringspremie' voor de Amerikaanse garantie van de veiligheid van WestEuropa. In oktober 1949 merkte de premier op dat Nederland zijn defensie
moest versterken 'niet omdat men zich daarmede op zich veilig stelt, doch
omdat wij ons daardoor aan Amerika koppelen en Rusland zich dan eerder
zal laten afhouden van een aanval op West-Europa'.387
Sedert het uitbreken van de Korea-oorlog leek ook de positie van Lief
tinck te verschuiven. Zo liet hij begin augustus 'zijn' begrotingsplafond val
len. Wel hield hij vast aan de voorwaarde dat voor de verhoging van de de321
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fensie-uitgaven elders compensatie gevonden moest worden. Het rapport
van de CEC bevatte een dergelijk dekkingsplan. Dat de zuinige minister van
Financiën uiteindelijk akkoord zou gaan met het defensiebudget dat bijna
het dubbele bedroeg van wat hij aanvankelijk als maximum stelde, had ook
andere redenen: allereerst de verbetering van de precaire Nederlandse dollarpositie en bovendien de verwachting dat de krijgsmacht de enorme be
dragen toch niet onmiddellijk kon besteden. Inderdaad zouden gedurende
de jaren vijftig de eigenlijke uitgaven achterblijven bij de plannen. De ge
brekkige planning was de belangrijkste oorzaak van dit verschijnsel, doch
ook de vertragingen in de uitvoering van de militaire hulp en het nog niet
ingesteld zijn van de industrie op militaire orders maakten dat de afleveringstijden vaak veel langer waren dan was voorzien. In zijn proefschrift
uit 1963 heeft J.H. Lubbers aangetoond dat dit verschijnsel in deze periode
vrijwel elke reële defensieplanning onmogelijk maakte. Ook de parlemen
taire controle werd er ernstig door aangetast omdat, door een speciale rege
ling, met de begrotingsgelden die in een bepaald jaar niet tot besteding wa
ren gekomen in de daaropvolgende jaren uitgaven konden worden ver
richt.388 Pas in 1974 zou deze zogenaamde 'overloop' tot geringer proporties
worden teruggebracht. Hoe dat ook zij, het kabinet was zich er begin 1951
van bewust dat, door alle complicaties bij de opbouw van de krijgsmacht, de
feitelijke uitgaven zouden achterblijven bij de begrotingen. Het is niet on
aannemelijk dat dit vooruitzicht een belangrijk argument geweest is voor
Lieftinck om zijn hardnekkig verzet tegen een drastische verhoging van de
defensie-uitgaven te staken. Immers omdat tegelijkertijd het dekkingsplan
wèl werd uitgevoerd, had het 'stuwmeer' van niet tot besteding gebrachte
begrotingsgelden een voor Lieftincks financiële politiek gunstig, deflatoir ef
fect.
O pperbevelhebber Eisenhoiuer op bezoek
Begin 1951 had het kabinet nog steeds geen besluit genomen. Dat bleek bij
het bezoek van Eisenhower in januari. Toen werd pijnlijk duidelijk dat het
kabinet en s'Jacob in het bijzonder geen alternatief hadden geformuleerd
voor de plannen van de generale staf. De NAVO-opperbevelhebber was op
doorreis langs de bondgenoten om informatie in te winnen over de defen
sie-inspanning, teneinde het Amerikaanse Congres te kunnen overtuigen
van de noodzaak van een grootscheeps militair hulpprogramma. De rege
ring was zich ervan bewust dat ze aan de generaal een positief beeld moest
geven van de inspanning op defensiegebied, doch zij meende ook dat de
grote problemen waarmee zij kampte niet onbesproken mochten blijven.
De premier wilde zelf in zijn gesprek met Eisenhower de nadruk leggen op
de noodzaak van doelmatige uitgaven: 'Het zijn dus niet in de allereerste
plaats de persoonlijke offers en de financiële consequenties, die de grens
van onze defensie-inspanning bepalen, maar ons organisatorisch kunnen.'
Het leek Drees overigens onverstandig dat de hoge bezoeker door de gretige
Defensiecommissie zou worden ontvangen 'aangezien bij de Amerikanen
grotere verwachtingen inzake onze defensie-inspanning bestaan dan wat de
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regering mogelijk acht’.389 Van het gesprek tussen Drees en Eisenhower
werden geen aantekeningen gemaakt, maar ook s'Jacob legde in zijn onder
houd met de generaal er de nadruk op dat Nederland aan de grens van zijn
militair-organisatorisch vermogen stond.390
Eisenhower wees deze bezwaren van de hand. Hij koos resoluut voor de
standpunten van de generale staf. In het verslag van zijn bezoek, dat via de
Amerikaanse ambassade aan het kabinet werd doorgesluisd, toonde de ge
neraal zich bijzonder teleurgesteld over de Nederlandse terughoudendheid.
Hij meende dat Den Haag de problemen rond de efficiency teveel benadruk
te en had niet de indruk gekregen 'that the Hague was showing a sense of
urgency, readiness to sacrifice, and determination to pull its full share of the
load'.391 Hoewel het besprokene geheim was, lekte de essentie ervan uit
naar de pers. In Nederland leidde dit tot een storm van kritiek op het kabi
net. De Tweede Kamer greep op 18 januari het debat over de begroting van
Buitenlandse Zaken aan om nog eens haar bezorgdheid te uiten over het
achterblijven van de Nederlandse defensie-inspanning. Hierop benadruk
ten Stikker en - in tweede instantie - Drees dat Nederland zijn verplichtin
gen zou nakomen. Over de omvang van het budget hielden beiden echter
nog een slag om de arm. Stikker sprak van het maximum dat 'in redelijk
heid' van Nederland kon worden verwacht, terwijl Drees de nadruk legde
op de doelmatigheid van de bestedingen: 'Wij moeten de sterkte opvoeren
zoveel als het kan, maar dat wil ook zeggen: als men het organisatorisch
aankan.’392
Intussen bleef ook de Amerikaanse druk hoog. Al in november had het
kabinet van de Amerikaanse ambassade een aide-m ém oire ontvangen
waarin Washington op verhoging van de defensie-uitgaven aandrong. Op
19 januari stelde een nieuw memorandum ronduit dat Nederland voor zijn
verplichtingen in de NAVO ruim ƒ 1,5 miljard per jaar diende uit te ge
ven .393
In de volgende weken zou het kabinet aan de parlementaire, ambtelijke
en internationale druk toegeven. De knoop werd echter niet meer doorge
hakt door het kabinet-Drees-Van Schaik (dat op 24 januari demissionair
werd naar aanleiding van de Nieuw-Guineakwestie), maar tijdens de daar
opvolgende kabinetsformatie. Zeer snel kwamen de toekomstige coalitie
partners tot overeenstemming. Al op 26 januari - dus nog vóór zijn benoe
ming tot informateur - meende Stikker dat als gevolg van de kabinetscrisis
op korte termijn klaarheid zou worden geschapen in het defensiebeleid.394
Op 2 februari verschenen in de pers de eerste berichten dat het defensiebud
get verhoogd zou worden tot ƒ 1,5 miljard. In de regeringsverklaring van 17
maart zette Drees de beslissingen uiteen: het militaire apparaat zou worden
uitgebouwd, de dienstplicht zou tot achttien maanden worden verlengd en
de defensie-uitgaven zouden voor vier jaar op ƒ 1,5 miljard per jaar worden
vastgelegd. Tegelijkertijd presenteerde de premier een uitgebreid dekkings
plan in de vorm van bezuinigingen en belastingverhogingen. Daarmee gaf
het kabinet het streven op om door een 'verlaagd' begrotingsplafond de
krijgsmacht te dwingen tot een doelmatiger beheer van het budget. De mi
nisters waren zich van deze keuze bewust. Drees verzuchtte in februari 1951
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in de ministerraad dat het leger de extra uitgaven 'niet efficiënt’ zou kun
nen besteden.395 Het onvermogen op het stuk van de marine knopen door
te hakken, alsmede de toenemende internationale spanningen en de zware
druk van de VS op een drastische verhoging van de defensie-uitgaven,
brachten het kabinet tot deze besluiten. Desalniettemin kunnen daar vraag
tekens bij geplaatst worden. Het ging niet allereerst om zeer hoge uitgaven.
Men wist dat deze voor een groot deel niet goed besteed zouden worden,
terwijl op andere departementen drastisch werd bezuinigd. Ten tweede had
den de beslissingen verreikende gevolgen voor de lange termijn: de minis
terraad was zich ervan bewust dat de opbouw van drie volwaardige krijgs
machtdelen te veel hooi op de vork was.
Ontslag van generaal Kruis

Intussen was een abrupt einde gekomen aan het langdurige conflict tussen
de politieke leiding en de chef van de generale staf. Op 22 januari 1951, twee
dagen vóórdat het kabinet de portefeuilles ter beschikking stelde, besloot het
de omstreden generaal Kruis uit zijn functie te ontheffen. Deze paragraaf be
handelt de geleidelijke afkalving van de positie van de generaal, hetgeen
uiteindelijk leidde tot wat achteraf in het parlement werd gezien als de be
langrijkste daad van minister s’Jacob.
Kruis de onmisbare
Kruis moet in het militaire apparaat met kop en schouders boven zijn tijd
genoten hebben uitgestoken. Hij was een harde werker, een kundig organi
sator en hij bewoog zich gemakkelijk in het internationaal militair milieu.
Zijn kwaliteiten bewees hij in 1944-1945 als chef-staf van het Militair Gezag
in het bevrijde deel van Nederland.396
Kruis combineerde zijn organisatorische talenten met een bijzonder ei
gengereide manier van optreden. Volgens L. de Jong overzag de chef-staf
van het Militair Gezag problemen snel, meende hij spoedig de juiste oplos
sing gevonden te hebben en kon hij er zich dan aan ergeren dat anderen die
oplossing niet onmiddellijk omhelsden. Kruis had bepaald autocratische
neigingen en hij kon weinig begrip opbrengen voor de gecompliceerde
Nederlandse staatkundige verhoudingen, aldus De Jong 397 Deze eigenschap
was eind 1944 mede debet aan de forse competentiegeschillen met de rege
ring in Londen. De Parlementaire Enquêtecommissie zou later in haar rap
port spreken van 'een hoogst ernstige gezagscrisis'. Eind 1944 was het het
kabinet echter duidelijk dat het Kruis niet kon ontslaan; er was niemand
om hem op te volgen. De Enquêtecommissie oordeelde vernietigend over
Kruis’ optreden. Hem trof 'grote schuld': 'Uit zijn (...) houding spreekt een
mentaliteit die de commissie ten sterkste afkeurt.'398 Het rapport, dat in mei
1951 werd gepubliceerd, zou Kruis zijn laatste restje politieke krediet kosten.
Ondanks alle kritiek werd Kruis in oktober 1945 benoemd tot chef van de
generale staf. Men zocht een jonge chef met ervaring in de omgang met de
bondgenoten, die getoond had organisatievermogen te bezitten. Opnieuw
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was er geen andere keuze mogelijk.399 In 1946-1947 verwierf hij zich een
groot prestige door onder moeilijke omstandigheden de uitzending moge
lijk te maken van een grote expeditionaire macht naar Indonesië. Een sterke
troef bleef ook het ontbreken van een aanvaardbare plaatsvervanger.
Vanaf het begin verschilden Kruis en het kabinet fundamenteel van me
ning over de urgentie van de defensie-opbouw en over de kosten die deze
met zich zou meebrengen. Het kabinet had in Kruis een lastige opponent.
Niet alleen weigerde hij zich te conformeren aan het standpunt van de mi
nisterraad, ook aarzelde hij niet in het openbaar krasse uitspraken te doen,
vaak ten koste van het kabinetsbeleid. Dergelijke uitspraken leken de ver
meende ondemocratische gezindheid van Kruis te bevestigen. Weinig loy
aal vond men zijn tactiek om via de pers en de bondgenoten zijn gelijk te
halen. Berichten in de internationale pers in november 1948 en januari 1949
over de toestand van de Nederlandse defensie waren volgens de minister
raad afkomstig uit de omgeving van Kruis. Het kabinet was uiterst gevoelig
voor het imago van Nederland in de VS; dat soort negatieve publiciteit
deed in Den Haag veel stof opwaaien. Bovendien werd Kruis ervan ver
dacht, overigens samen met de marinestaf, in het internationaal verband
aan te dringen op een Nederlands aandeel in de defensie dat de nationale
capaciteiten en de wil van het kabinet overschreed.400
Desondanks overwoog het kabinet geen moment om zich van Kruis te
ontdoen. Hij toonde zich een kundig organisator en internationaal genoot
hij een groot prestige. Vooral dat laatste was belangrijk. Zoals we reeds za
gen in de kwestie van het aftreden van Schokking, was het kabinet bijzon
der gevoelig voor de mogelijkheid dat een openlijk conflict over het defen
siebeleid negatieve effecten zou hebben in het buitenland.
A fnem end

vertrouw en

Maar medio 1950 was het kabinet allesbehalve gelukkig met Kruis. De ver
antwoordelijkheid voor de voortdurende problemen in de landmacht werd
deels ook bij Kruis gezocht. Het kabinet en vooral minister van Oorlog en
Marine, Schokking, droegen natuurlijk bij aan de patstelling door hun be
sluiteloosheid. Dat maakte de manoeuvreerruimte van Kruis groter! Het
lijkt aannemelijk dat de generaal op den duur een deel van zijn geloof
waardigheid verloor doordat zijn optimistische visie op de opbouw van de
krijgsmacht niet in overeenstemming was met de aanhoudende proble
men. Kruis meende dat met deze problemen te leven zou zijn als men daar
maar toe bereid was. In het kabinet was men daarvan minder stellig over
tuigd.
Ook in de volksvertegenwoordiging ging de groeiende kritiek op het ha
perende defensiebeleid in de zomer van 1950 gepaard met een verlies aan
vertrouwen in de leiding van de landmacht. Kruis trof de meeste blaam. In
de beslotenheid van de Defensiecommissie vroeg begin september zowel
Ruijs de Beerenbrouck als Vorrink onverholen 'of generaal Kruis nog wel
berekend was voor zijn taak' 401 Een week later werd dezelfde kritiek in de
begrotingsdebatten geuit, zij het iets minder openlijk. Fens suggereerde dat
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de minister niet zou kunnen rekenen op zijn 'militaire adviseurs' - waar
mee duidelijk de chef-staf werd bedoeld; de KVP-woordvoerder adviseerde
de minister in dat geval om zich van hem te ontdoen. Tilanus meende dat
er wellicht sprake was van een 'gezagscrisis, dat men dus niet doet wat door
regeringspersonen wordt bevolen'. Ook hij vond dat er dan 'met de meest
harde hand' diende te worden ingegrepen. Net als in de ministerraad nam
Schokking het in de Defensiecommissie en in de Tweede Kamer voor Kruis
op. Hij erkende dat zijn militaire adviseurs geen 'ja-broers' waren - dat
mochten ze ook niet zijn - maar 'de verhouding is goed en wat dit betreft sta
ik achter mijn mensen', aldus de minister.402

B ijeen k o m st van het N oord-A tlantisch m ilitair com ité in de Ju lian ak azem e te D en Haag,
28 m aart 1950; lin k s achter de tafel generaal H.J. K ruis; rechts: vice-adm iraal jhr. E.J. van
H o lth e

Naar de breuk
Evenmin als zijn voorganger slaagde s'Jacob er in de hardnekkige tegen
stelling tussen kabinet en legerleiding te overwinnen. Integendeel, Kruis
meende zelfs dat s'Jacob was aangesteld om hem uit de weg te ruimen. In
zijn memoires noemt hij de minister een 'gehuurde moordenaar'.403 s'Ja
cob zei zelf de chef-staf 'een kans' te hebben gegeven. Bij zijn aantreden had
hij een onderhoud met Kruis gehad waarvan, zoals hij later zou zeggen,
'een verbetering in de verhouding tot de Chef van de Generale Staf kon
worden verwacht'.404 Hoe dat ook zij, erg lang kan de wapenstilstand niet
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geduurd hebben. De onopgeloste geschillen werden op de spits gedreven
door de noodzaak van een speed-up sedert het uitbreken van de Koreaoorlog. Ook de persoonlijke verhoudingen bleven slecht, vooral door het
eigenmachtig optreden van de generaal. Begin november bleek dat Kruis op
eigen initiatief de Nederlandse bijdrage aan de NAVO had teruggebracht
van drie tot twee divisies.
Het conflict kwam tot een uitbarsting na afloop van het geruchtmakende
bezoek van generaal Eisenhower op 10 en 11 januari. Allereerst werd de on
enigheid over de te nemen maatregelen nog eens onderstreept. Andermaal
deed Kruis voorstellen om de achterstand snel in te halen. Hoewel zijn
nieuwe notitie weinig verschil vertoonde met eerdere voorstellen van de
generaal, bestond in het kabinet toch de indruk dat weer van de ingeslagen
koers moest worden afgeweken. De ministerraad besteedde er dan ook nau
welijks aandacht aan. Het kabinet was ervan overtuigd dat Kruis het nega
tieve oordeel van Eisenhower had bepaald. 'Evenals dit het geval was bij de
bezoeken van Montgomery tracht men via de buitenlandse militairen de ei
gen Regering onder druk te zetten', aldus Drees.405 Direct na afloop van het
bezoek van Eisenhower verschenen er artikelen in de Amerikaanse pers
over tegenstellingen tussen leger en kabinet. Wederom vermoedde het ka
binet dat deze informatie afkomstig was 'van iemand van de Generale
S ta f.406
De generaal zelf gooide op 17 januari olie op het vuur met een even op
zienbarende als tactloze toespraak over het ontbreken van parate troepen en
over het door Canada geschonken materieel, waarmee de eerste Nederland
se divisie diende te worden uitgerust. 'Men mag er niet op rekenen dat men
een leger uitsluitend met cadeau-wapens zal kunnen opbouwen.’ De uit
spraak lokte wederom heftige reacties uit. In een notitie aan Drees vroeg
Fens: 'Kunt U Kruis zo langzamerhand niet verbieden in het openbaar
domme dingen te zeggen?'407
Het lijkt erop dat vooral de berichten in de buitenlandse pers de druppels
waren die de emmer deden overlopen. In de Tweede Kamer haalde Drees
op 18 januari bijzonder fel uit naar hen 'van wie deze mededelingen af
komstig zijn'. Zonder de generale staf direct ermee in verband te brengen,
was hij duidelijk: 'In Nederland is "het leger" niet een zelfstandige macht,
die pressie heeft uit te oefenen. Het zijn Regering en Volksvertegenwoordi
ging die de beslissingen nemen. (...) Het belang van Nederland, in het bij
zonder ook uit defensie-oogpunt, wordt door zulke methodes niet gebaat
maar geschaad.'408 Niet mis te verstane woorden: een directe waarschuwing
aan het adres van Kruis.409
De maat was vol. Na het weekeinde besloot de ministerraad op 22 januari
dat Kruis uit zijn functie ontheven zou worden. s'Jacob: 'Door zijn wankel
moedige en wispelturige houding (...) heeft generaal Kruis (...) niet meer het
vertrouwen van spreker, zodat hij plaats zal moeten maken voor een an
der.'410 De raad stemde hiermee in en ging akkoord met de aanstelling van
kolonel B.R.P.F. Hasselman als opvolger van Kruis. Op 23 januari werd
'van officiële zijde' in een communiqué meegedeeld dat de reden voor de
vervanging van generaal Kruis was geweest dat er te veel verschil van me327
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ning tussen de minister en de generaal bestond over de wijze waarop de Ne
derlandse strijdkrachten moesten worden georganiseerd.411
Stikker, die het overigens onjuist vond Kruis te handhaven, waarschuw
de voor de slechte indruk die het ontslag internationaal zou maken. Drees
verwachtte 'dat de vervanging van generaal Kruis aanvankelijk internatio
naal een ongunstige indruk zal maken, doch op den duur een verbetering
zal blijken'.412
Eerste reacties
Drees' inschatting was juist: de kritiek op het ontslag was aanvankelijk aan
zienlijk, maar ebde in de maanden erop geleidelijk weg, vooral nadat het
nieuwe defensieprogramma was gepresenteerd. Dat gold in de eerste plaats
voor de Amerikanen. Tegenover de Nederlandse militaire vertegenwoordi
ger in Washington verklaarde Eisenhower het ontslag van Kruis, 'in wie
hij groot vertrouwen had gekregen', te betreuren. Maar hij gaf tevens te
kennen dat zijn teleurstelling over de Nederlandse defensie-inspanning
door de berichten over de kabinetsformatie was opgeheven.413
In Nederland waren de persreacties op het ontslag verdeeld. Als vanzelf
sprekend stonden de commentaren mede in het licht van de juist uitgebro
ken kabinetscrisis. Trouw achtte het tijdstip 'zo ongelukkig mogelijk'. Aan
de vooravond van het demissionair worden van het kabinet had een derge
lijke ingrijpende beslissing niet genomen mogen worden. De NRC hekelde
de motivatie van de regering om zich van de chef-staf te ontdoen. Waren de
voorstellen van Kruis op het stuk van de parate troepen wel zo onaan
vaardbaar? De manier waarop Kruis aan de kant was gezet maakte op De
T elegraaf een 'bijzonder pijnlijke indruk'.414 Aan de andere kant juichten
verschillende kranten het ontslag toe. Het Vrije Volk stelde dat de generaal
niet de indruk had gewekt 'dat hij met de ter beschikking staande middelen
het beste resultaat wist te bereiken'. Ook Het Parool juichte het toe dat s’Jacob de knoop had doorgehakt: de positie van Kruis was onhoudbaar gewor
den. De generaal had 'de klassieke fout' niet weten te vermijden: hij was
politicus geworden en veroorloofde zich slag op slag afwijkende meningen
te verkondigen. Ook de Volkskrant, Het Vaderland, het Algemeen H andels
blad en De Maasbode meenden dat een onhoudbare situatie was gegroeid
waaraan nu eindelijk een einde was gekomen.415 Kortom, de verzuilde pers
reageerde zoals te verwachten viel.
Reacties vanuit het parlement
Naar aanleiding van het ontslag van Kruis stelde Bruins Slot eind februari
enkele schriftelijke vragen. Welk verschil van inzicht bestond er tussen de
minister en de hoogste legerleiding. Waren de mededelingen 'van be
voegde zijde' aan het ANP verstrekt namens de minister?416 In zijn ant
woord van 6 maart verwees s'Jacob allereerst naar de ernstige twijfel die in
en buiten het parlement was uitgesproken over de leiding van de generale
staf bij de behandeling van de begroting 1950. Hij had zich na zijn aantreden
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voorgenomen eerst een eigen oordeel te vormen alvorens eventuele wijzi
gingen voor te stellen. Al snel was hem duidelijk geworden dat de generale
staf wellicht te optimistisch was geweest (voor wat betrof de encadrering en
materiële uitrusting) bij het maken van de plannen voor de wederoproeping van reservisten en de lichting 1949-11. Hierdoor ontstond bezorgdheid
of de chef-staf 'wel alle eigenschappen bezat nodig om hier te lande te ver
wezenlijken, waartoe Nederland zich verplicht had'. Divergerende in
zichten bestonden omtrent mogelijkheden voor oefeningen in verband met
het kadervraagstuk, waarbij s'Jacob zich op het standpunt had gesteld 'dat
men ervoor diende te waken verder te willen springen dan de polsstok lang
was'. Desondanks kon eind december gezamenlijk een program voor de
landmacht voor 1951 worden opgesteld: (i) versterking en verbetering van
de opleiding der jonge lichtingen en (ii) herhalingsoefeningen voor allen,
die in Indonesië en Nederland onder de wapenen zijn geweest van 1945 tot
1949. Uit deze reserve zouden vijf brigades en 27 territoriale bataljons wor
den gevormd.
Het program gedoogde geen uitstel niettegenstaande het ontbreken van
het meest aanbevelenswaardige type van bewapening. s'Jacob noemde het
'diep teleurstellend' dat, nog geen 14 dagen later, Kruis 'op eigen gezag naar
buiten propaganda maakte voor een geheel ander idee, nl. het onverwijld
vormen van één parate divisie’. Dit zou niet alleen het vastgestelde beleid
weer op de helling zetten, maar tevens onaanvaardbare gevolgen hebben
zoals een aanzienlijk langere oefentermijn voor de Indonesië-veteranen
zonder voldoende materieel. Voorts zou roofbouw gepleegd worden op het
kader dat belast was met de oefening van de jonge lichtingen. De minister
meende dat het landsbelang beter gediend zou zijn met een andere functio
n aris.417 s'Jacob legde dus de nadruk op het inhoudelijk verschil van in
zicht. Dat ook een andere reden had meegespeeld bij Kruis' ontslag bleek uit
de mededeling van s'Jacob dat hij zich vóór de benoeming van Hasselman
er van overtuigd had 'dat deze bereid was zich bij de uitoefening van zijn
zeer zware functie niet te begeven op het buiten zijn eigenlijke militaire
werkzaamheid liggende terrein der openbare voorlichting’.418
Pas op 12 april 1951 kwam het aftreden van Kruis in de Defensiecom
missie aan de orde. Moorman benadrukte dat er een langdurig proces had
plaatsgehad waarin het vertrouwen in Kruis verminderde, om ten slotte ge
heel te verdwijnen. De directe aanleiding voor het ontslag waren ’kleine
feiten’ geweest ’die vergeleken bij het genoemde proces, eigenlijk niet veel
te betekenen hebben'. Schokking had al eerder overwogen om Kruis te ont
slaan en naar een opvolger gezocht, waarbij vast was komen te staan dat
Hasselman de aangewezen persoon was. s'Jacob zou volgens Moorman 'een
zeer loyaal standpunt' gehuldigd hebben en Kruis een kans gegeven hebben.
Doch de generaal had niet aan 'een vast beleid' vastgehouden en was door
gegaan met 'politieke lezingen naar binnen en naar buiten'. Toen hij bo
vendien tenslotte weer met een nieuw plan was gekomen, was de maat vol
geweest en volgde het ontslag.419
Na deze uiteenzetting bleken de commissieleden in grote lijnen met de
gang van zaken rond de commandowisseling te kunnen instemmen. Op be329
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paalde punten werd echter forse kritiek geuit, met name op het argument
van de 'wisselvalligheid' van de generaal. Vonk en Vorrink meenden dat
meer nadruk gelegd moest worden op de wankelmoedigheid waarvan de
regering zelf blijk had gegeven. Kruis zou 'in vele opzichten' zijn tegen
gewerkt. C. Staf, de opvolger van s'Jacob, ontkende dit. Uit de door hem be
studeerde stukken was hem van tegenwerking niets gebleken.420
De reacties eind mei in de Kamer op de commandowisseling waren min
der genuanceerd dan in de beslotenheid van de Defensiecommissie. Dat kan
wellicht deels toegeschreven worden aan de publikatie van het rapport van
de Parlementaire Enquêtecommissie over de rol van Kruis als chef-staf van
het Militair Gezag, deels wellicht ook aan de behoefte om het kabinet te
steunen bij zijn streven om schoon schip te maken. Volgens Vorrink was
de positie van Kruis 'langzamerhand onhoudbaar geworden' door zijn
openbare uitspraken en het tekort aan doelbewuste leiding dat hij ten toon
spreidde. 'De telkens weer aflossende plannen van de legerleiding hebben
velen ook in de militaire sector, afgestompt of wanhopig gemaakt.' Aldus
de woordvoerder van de PvdA, die het na het 'vernietigend oordeel' van de
Enquêtecommissie niet nodig vond dat de minister rekenschap aflegde over
deze 'beschamende historie'. Al met al steunde Vorrink 'het krachtige op
treden' van het kabinet 'inzonderheid vanuit de overweging, dat duidelijk
de hand moet worden gehouden aan het beginsel, dat de hogere militaire le
gerleiding onvoorwaardelijk ondergeschikt is aan de civiele autoriteiten'.
Tilanus refereerde aan zijn verwijzing in september 1950 naar 'ondermij
nende krachten' in de legerleiding. Hij achtte het van 'levensbelang voor de
opbouw van onze weermacht' dat een einde gekomen was aan de conflicten
die volgens hem voortkwamen uit de 'ontstellende' mentaliteit van Kruis,
waarvan de rapporten van de Enquêtecommissie getuigden. Fens bracht ten
slotte de rechtspositie van Kruis ter sprake: 'De generaal doet dus niets en
wordt betaald!' De KVP-woordvoerder meende dat deze situatie niet mocht
voortduren en riep de minister op zijn positie te herzien in het licht van de
publikatie van het rapport van de Enquêtecommissie.421

Slotbeschouwing

Op 17 maart 1951 legde minister-president Drees namens het nieuwe kabi
net de regeringsverklaring af. Het defensiebeleid had daarin een belangrijke
plaats. De premier kondigde een aantal maatregelen aan om een zo groot
mogelijke bijdrage te leveren aan het Atlantisch bondgenootschap. Neder
land zou uiteindelijk vijf landmachtdivisies gaan vormen. Teneinde voort
durend over parate troepen te kunnen beschikken, werd de dienstplicht tot
achttien maanden uitgebreid. De luchtmacht zou worden versterkt. De ma
rine zou 'in Atlantisch verband haar taak vervullen en tevens de andere
verplichtingen nakomen, die op haar rusten'. De opbouw van de land- en
luchtstrijdkrachten zou dus niet ten koste gaan van de marine, zoals onder
het vorige kabinet was overwogen. Om een en ander te realiseren werd
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voor vier jaar een bedrag van ƒ 6 miljard uitgetrokken. Het programma
ging gepaard met een budgettair dekkingsplan bestaande uit een aantal sub
stantiële bezuinigingsmaatregelen.422
Formeel werden de beslissingen over dit defensieplan begin februari, ge
durende de kabinetsformatie, genomen. Ze waren echter in de maanden
daarvóór reeds voorbereid, ja ze waren het resultaat van een conflict dat ge
durende meer dan twee jaar het Nederlands defensiebeleid had beheerst en
dat het politieke leven hadden gekost van Schokking, minister van Oorlog
en Marine, en van generaal Kruis, chef van de generale staf. De genomen
beslissingen waren van eminent belang. Allereerst door de enorme bedra
gen die ermee gemoeid waren. Een jaarlijks defensieplafond van ƒ 1,5 mil
jard was meer dan een kwart van de totale rijksbegroting, ongeveer het dub
bele van wat de regering tot kort daarvoor had willen spenderen en onver
gelijkbaar met de defensie-uitgaven van vóór 1940. Maar het belang van de
beslissingen bestond ook daarin dat zij min of meer bepalend waren voor de
toekomst. De bijdrage die de decennia daarop aan de NAVO zou worden
geleverd was in grote mate afgeleid van de toen opgezette krijgsmacht. Dat
gold vooral voor de marine, die in een relatief omvangrijke vorm bleef be
staan, maar ook voor de landmacht.
Het parlement had in de besluitvorming op twee terreinen een belang
rijke rol gespeeld. Allereerst door druk uit te oefenen op het kabinet om de
defensie-inspanning te vergroten teneinde aan de verplichtingen in het
bondgenootschap te voldoen. Ten tweede door elke medewerking te weige
ren aan mogelijke bezuinigingen op de marine ten behoeve van de opbouw
van de land- en luchtstrijdkrachten.
In de volksvertegenwoordiging was men zich destijds terdege bewust van
de reikwijdte van de te nemen beslissingen. Al in december 1947 had Vor
rink gewaarschuwd: 'In de komende jaren moeten de principiële beslissin
gen vallen omtrent de doelstelling, de taakomschrijving en de daarop pas
sende organisatie van onze strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht.
Deze beslissingen raken ons volksleven in al zijn aspecten, politiek, econo
misch, sociaal en cultureel, en mogen niet worden getroffen in de afgesloten
wereld van de uitsluitend militaire deskundigen. Er is nodig een open dis
cussie, ook van de deskundigen, waardoor de belangstellende leken zich een
oordeel kunnen vormen van de verschillende standpunten en opvattin
gen, zoals die in de kringen van vaklieden leven.'423
Al met al was de PvdA de enige partij die een heldere en consequente vi
sie had op de toekomst van het defensiebeleid. Zij was bereid de 'harmonie'
van de Nederlandse krijgsmacht aan bondgenootschappelijke integratie op
te offeren. Voorts stelden de socialisten dat in de Koude Oorlog - zonder
ogenblikkelijk gevaar voor een gewapend conflict - de krachtsinspanning
van het Westen niet uitsluitend gericht mocht zijn op de versterking van
de defensie, maar dat, integendeel, sociaal-economische politiek een belang
rijk onderdeel daarvan moest zijn. Niet enkel om economische, maar ook
om strategische redenen zou in de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht
prioriteit verleend moeten worden aan land- en luchtmacht: juist te land
was de westerse defensie het zwakst. Volgens de PvdA kon Nederland zich
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buiten de bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging geen andere
militaire uitgaven permitteren. De ideeën van de socialisten werden ge
deeltelijk onderschreven door de KVP. Ook de katholieken legden veel
nadruk op het belang van een goede sociaal-economische politiek als wapen
in de strijd tegen het communisme. Zij gingen echter niet zo ver als de
PvdA, die de krijgsmacht volledig in het bondgenootschap wilde integreren.
Dit kwam vooral tot uiting in de steun van de KVP aan de marine, al had
den fractieleden kritiek op de samenstelling van de vloot. De overige partij
en, de CPN uitgezonderd, pleitten voornamelijk voor een grotere defensieinspanning - ja, voor prioriteit van de defensie-uitgaven in de rijksbegro
ting - èn voor het behoud van een sterke marine. Onder meer omwille van
de maritieme traditie, maar vooral ook voor de behartiging van belangen
buiten het bondgenootschap, zou Nederland over een sterke marine moe
ten beschikken. Die belangen bestonden uit de bescherming van de handels
vloot, de verdediging van de overzeese gebiedsdelen èn het behoud van een
zekere mate van bewegingsvrijheid tegenover de bondgenoten, waaronder
Engeland, Nederlands rivaal ter zee.
Het was een chaotische tijd: toenemende internationale spanningen en ge
leidelijke realisatie van de westerse defensieplannen, met steeds verande
rende instructies. Onduidelijkheden over de rol van de VS in de defensie,
over de haalbaarheid van de bijdragen van de overige bondgenoten en over
de plaats van West-Duitsland compliceerden de besluitvorming in kabinet
en volksvertegenwoordiging. Deze was op zich al moeilijk door de binnen
landse problemen. De militaire inspanning in Indonesië vergde nog in 1949
het uiterste van de krachten van vooral het departement van Oorlog. Ter
wijl de afwikkeling van de Indonesische kwestie nog tot in 1952 haar tol zou
eisen, moest vanaf begin 1949 onder zware druk worden begonnen aan de
opbouw van een militair apparaat in Nederland. Dit gaf grote organisatori
sche problemen op alle niveaus. Daarnaast verschilden de meningen over
de omvang van de Nederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke de
fensie. Kabinet en legerleiding stonden lange tijd frontaal tegenover elkaar.
De ministerraad wilde beslist niet méér uitgeven dan strikt noodzakelijk
was. Hij meende tevens dat door het instellen van een begrotingsplafond de
krijgsmacht gedwongen kon worden tot een efficiënter beheer van het
budget. Tenslotte kon het kabinet niet tot een beslissing komen over de
vraag of de drie krijgsmachtdelen volwaardig konden worden opgebouwd.
Een meerderheid in de ministerraad pleitte ervoor dat de opbouw van land
en luchtstrijdkrachten prioriteit diende te krijgen boven de vloot. Ook 'per
soonlijke factoren’ droegen het nodige bij tot de impasse in het defensie
beleid. Daar was allereerst een zwakke minister, Schokking, wiens mee
gaandheid eerder een averechts effect had. En er was een eigengereide chef
van de generale staf, Kruis, die hardnekkig en openlijk vasthield aan de
door hem opgestelde plannen en steeds minder vertrouwen van het kabi
net genoot.
De chaotische situatie, internationaal en in eigen land, bemoeilijkte een
effectieve parlementaire controle. Het budgetrecht kon in de jaren 1948-1951
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nauwelijks worden uitgeoefend. De problemen in het kabinet maakten de
begrotingen voor 1950 en voor 1951 tot verlate en achterhaalde probeersels.
De cijfers zeiden betrekkelijk weinig, omdat telkens - reeds bij de begroting
van 1949 - het voorbehoud werd gemaakt dat wellicht aanzienlijke supple
toire begrotingen zouden volgen. Vandaar de unanieme kritiek van de par
lementsleden, van wie in wezen gevraagd werd blanco cheques te onderte
kenen.
De kamerleden leken tamelijk hulpeloos tegenover de impasse in het ka
binet. Na uiteenzettingen hierover in de Defensiecommissie van de ver
schillende partijen in het conflict gaven de defensiespecialisten ogenschijn
lijk kritiekloos het voordeel van de twijfel aan de vage plannen van de
militaire autoriteiten, waarvan alleen duidelijk was dat ze aanzienlijk méér
zouden gaan kosten dan Lieftinck wilde toestaan. Dat standpunt werd deels
ingegeven door een zekere vertwijfeling - de onhoudbare situatie mocht
eenvoudig niet langer voortduren - maar is desondanks opmerkelijk, om
dat het niet strookte met de alom gedeelde bezorgdheid over de geringe effi
ciency in de krijgsmacht. De Defensiecommissie was ook hierover on
voldoende geïnformeerd, maar ontplooide geen initiatieven om meer
gegevens op tafel te krijgen om de buitengewoon belangrijke beslissing beter
te kunnen onderbouwen.
De meeste duidelijkheid bestond er in de discussie over de marine. Hoe
wel een werkelijk 'vlootdebat' niet plaatsvond en de verschillende doelen
en plannen aanvankelijk nog vaag waren, wist iedereen dat de inzet van
het debat het ene op stapel gezette smaldeel met een vliegkampschip en
twee kruisers was. Een grotere vloot was op langere termijn personeel, ma
terieel en financieel onhaalbaar. Zowel PvdA als KVP plaatste vraagtekens
bij de samenstelling van het geplande smaldeel: vooral de waarde van de
grotere oppervlakteschepen was omstreden. Andere partijen verzetten zich
fel tegen een eventuele 'verwaarlozing' van de marine. Zij lieten zich voor
al leiden door overwegingen van prestige. Daarnaast speelde het behoud
van enige mate van zelfstandigheid ten opzichte van de bondgenoten een
rol. De laatste groep zou uiteindelijk zegevieren. Ook de 'opposanten’ stem
den uiteindelijk in met de marinebegrotingen. De staatssecretaris van Mari
ne wist hen te overtuigen door onder meer naar de chaos bij de landmacht
te verwijzen en overigens gewoon geen duimbreed toe te geven. De socialis
ten besloten van hun kritiek op het marinebeleid geen breekpunt te maken:
de grote problemen bij de landmacht, het gebrek aan parlementaire en inter
nationale steun voor het idee van bondgenootschappelijke taakverdeling
en wellicht ook de wens om de herinnering aan het vooroorlogse pacifisme
uit te wissen deden hen de marineplannen aanvaarden.
Uiteindelijk werd dus zowel ten aanzien van de defensie-uitgaven in het
algemeen als ten aanzien van de marine een besluit genomen dat overeen
kwam met de wensen van de volksvertegenwoordiging. In hoeverre hier
sprake is geweest van directe invloed is echter moeilijk te bepalen. Het kabi
net hield in elk geval terdege rekening met beide standpunten, ook al gin
gen ze in tegen de opvattingen van de overgrote meerderheid van de mi
nisterraad. Na het uitbreken van de Korea-oorlog werd de verhoging van de
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defensie-uitgaven evenwel mede gedicteerd door de internationale verhou
dingen en met name door de druk vanuit Washington. In de discussie over
de toekomst van de marine was de volksvertegenwoordiging prominent
aanwezig, al speelden in de besluitvorming in het kabinet (of beter: het uit
blijven van besluitvorming) ook andere factoren een rol, zoals de moeilijke
situatie bij de landmacht.
In een recent verleden is wel eens beweerd dat het Nederlandse aandeel
aan de NAVO-defensie in het begin te hoog is ingezet en dat daardoor een
vermindering van de defensie-uitgaven in later tijd moeilijk te bewerkstel
ligen was.424 Voor zover de relatief grote vloot dan onderwerp van kritiek
is, moet worden geconstateerd dat deze het kabinet (en de NAVO) vrijwel is
opgedrongen door het parlement en de sterke marinelobby. Het hoge ni
veau van de defensie-uitgaven werd ingegeven door de wens te voldoen
aan de NAVO-verplichtingen vooral voor land- en luchtstrijdkrachten en
door het verlangen zoveel mogelijk te profiteren van de Amerikaanse mili
taire hulpverlening. Maar ook hier kwamen de genomen beslissingen gro
tendeels overeen met de wensen van de volksvertegenwoordiging.
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HOOFDSTUK IVi
HET PARLEMENT ALS EEN DWARSLAESIE IN HET
DEKOLONISATIEPROCES2
J.E.C.M . van Oerle
R.J.J. Stevens
J.W.L. Brouwer
J.M .M .J. Clerx
P.B. van der Heiden
P.G.T.W. van Griensven

Inleiding

Dank zij de zorgvuldige bronnenpublikaties van S.L. van der Wal en P.J.
Drooglever en M.J.B. Schouten en dank zij de voortreffelijke studies van J.
Bank, L.G.M. Jaquet en vele andere auteurs weten we betrekkelijk veel over
de politieke besluitvorming aangaande de dekolonisatie van Indonesië. Wij
hebben niet de pretentie al die bronnenpublikaties en studies te integreren
tot 'het laatste woord' over de dekolonisatie van Indonesië. Integendeel, dit
hoofdstuk beoogt niet meer en niet minder dan een beschrijving van het
gemeen overleg tussen regering en Staten-Generaal, waardoor de rol van de
volksvertegenwoordiger meer reliëf krijgt in het Indonesiëdebat. Feitelijk
zetten we het werk voort van A. Stempels, die in 1950 een boek schreef
over, getiteld De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraag
stuk. Het huidige Indonesiëdebat spitst zich vooral toe op het gebruik van
geweld onder meer tijdens de twee politionele acties. Daarbij aansluitend
schetsen we enige achtergronden van wat destijds de Indonesische kwestie
genoemd werd, achtergronden welke we in een vóórstudie al eerder onder
de aandacht brachten.3
Op het eerste gezicht vertonen de beide politionele acties een opvallende
gelijkenis met de expedities van het Koninklijk Nederlandsch-Indische
Leger (KNIL) in bijvoorbeeld Atjeh en Djambi: het verzet van de inheemse
bevolking tegen onderschikking en uitbuiting moest met militair geweld
gebroken worden op kosten van diezelfde bevolking. Het leger werd te gelde
gemaakt en moest de voorwaarden afdwingen voor meer profijt en gewin
voor ondernemers en moederland. Deze gelijkenis verklaart deels de door347
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gaans negatieve beoordeling van de politieke besluitvorming aangaande de
politionele acties en zij traumatiseerde zeer vele Indiëstrijders. Deze Indiëstrijders keerden uit Indonesië terug met het onbestemde gevoel dat ze mis
bruikt, ja bezoedeld waren door toedoen van gezagsdragers, die met de
mond allerlei ethische beginselen beleden, maar in de praktijk het naakte
eigenbelang van Nederland en van het Indische kapitaal vooropgesteld
hadden.
Toch kunnen en mogen de beide politionele acties niet zonder meer aan
gemerkt worden als een massieve voortzetting van de vooroorlogse kolo
niale politiek. De politionele acties waren ingebed in een totaal andere con
text met een eigen dynamiek, volstrekt onvergelijkbaar met die ten tijde
van de KNIL-expedities. De eerste politionele actie was in de gegeven situa
tie de enig resterende optie en dus verdedigbaar, omdat vitale belangen van
Nederland acuut gevaar liepen en deze belangen naar veler oordeel, ook
buiten Nederland, deels samenvielen met het eigenbelang van Indonesië.
De tweede politionele actie had meer een arbitrair karakter en als uiteinde
lijk doel de onderwerping en onderschikking van het Indonesisch nationa
lisme aan het patronaat van Nederland. Zulk een beschermheerschap werd
noodzakelijk geacht als garantie voor recht en orde, voor democratie en
mensenrechten, voor de economische ontwikkeling van Indonesië, voor de
beveiliging van het miljardenbelang van Nederland in Indonesië en voor
de handhaving van de Nederlandse invloedssfeer in de wereld. In de ver
scherping van de Oost-Westtegenstellingen ten gevolge van de commu
nistische expansie in Azië en Europa meende Nederland een geopolitieke
rechtvaardiging voor zijn aanspraken te hebben.
De economische belangen van Nederland in Indonesië waren na 1945
aanvankelijk zo groot en gewichtig, dat de gevoerde politiek niet enkel ge
definieerd mag worden in termen van imperialisme of kolonialisme. Deze
belangen raakten de existentie van het Nederlandse volk, dat zonder de In
dische bezittingen en baten aanvankelijk geen uitzicht had op economisch
herstel, althans tot aan de aankondiging en realisatie van het Marshallplan.
Wij kennen de uitkomst van het historisch proces, dat we gemakshalve
aanduiden als de staatkundige dekolonisatie van Indonesië. In veel op
zichten zijn we beter geïnformeerd over dat proces dan de machthebbers en
parlementariërs van destijds. Achteraf kan gemakkelijk vastgesteld worden
dat de kabinetten-Schermerhorn, -Beel en -Drees hun aanvankelijke doel
stellingen inzake Indonesië bij lange na niet haalden. Bij alle verdeeldheid
over wijze van procederen en vormgeving van beleid bestond evenwel vol
strekte overeenstemming over de noodzaak van een blijvende economi
sche verstrengeling van Nederland en Indonesië. Zonder deze symbiose
had Nederland noch Indonesië veel toekomst. Deze overtuiging leefde in
alle politieke partijen, de CPN incluis, en in alle lagen van de bevolking.
De beide politionele acties hadden het karakter van ultimum remedium,
van wanhoopsoffensieven in een schijnbaar uitzichtloze impasse, die in
zichzelve zoveel schade, dood en verderf meebracht, dat handelen plicht
leek. Voor veel Indiëstrijders stond het vast, dat de politici gefaald hadden.
De onbekwame en kortzichtige 'partijbonzen' waren in hun ogen verant348
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woordelijk voor de dood van te veel kameraden en voor de oorlogsinva
liden. Op 30 augustus 1986 bevestigde de toenmalige minister van Defensie,
W.F. van Eekelen, ten overstaan van oud-Indiëstrijders en reünisten van
de '7 december’-divisie dit gevoelen. In de Oranjekazerne verklaarde Van
Eekelen onder meer dat ’de politiek van die dagen geen inhoud heeft weten
te geven aan de idealen van de '7 december'-rede van koningin Wilhelmi
na, toen die politiek werd geconfronteerd met een andere, onverwachte rea
liteit. Het gevolg was dat de militair werd opgescheept met doelstellingen
die öf onduidelijk waren of niet te verwezenlijken.'
Wij zijn geneigd om vraagtekens te plaatsen bij elk simplisme, dat de
politici als 'hoofdschuldigen' aanwijst. Deze politici namen volstrekt oirbare, in de zin van rationele en verdedigbare, beslissingen. De marges van
hun mogelijkheden waren relatief beperkt en hun keuzen werden bepaald
door destijds nog ondoorzichtige factoren als aard en kracht van het Indone
sisch nationalisme, de houding van de VS, de Sovjet-Unie en de westerse
bondgenoten, het Duitse vraagstuk, de communistische expansie, maar
vooral door het welbegrepen eigenbelang van het uitgemergelde en leegge
roofde vaderland. De Indiëveteranen zijn niet echt gebaat bij een aanvecht
bare bevestiging van hun vooroordelen jegens de politiek. Het Indonesië
debat biedt meer kansen om het traumatisch verleden tot een leefbare rea
liteit te maken, dan de vertekening van het verleden door politieke ge
zagsdragers. Anderen hebben in het debat aandacht geschonken aan de con
traire verwachtingen, ja dromen bijna, bij de Indonesische nationalisten en
federalisten, bij leger en vloot, bij ondernemers en ambtenaren, bij politici
en burgerij over de toekomst van Nederland en Indonesië. Dromen en ver
wachtingen, die gevoed en verhevigd waren door verschillend beleefde,
maar bittere ervaringen gedurende oorlog en bezetting. Dromen en ver
wachtingen, welke evenwel onmiddellijk botsten op de financieel-economische noodsituatie in zowel Indonesië als Nederland. Nederland, en met
name de minister van Financiën, P. Lieftinck (PvdA), worstelde met een
nijpend dollartekort, dat de herstelpolitiek bedreigde. Indonesië kon die
dollars leveren, mits het economisch leven daar weer op gang kwam en
daarmee de Indonesische export. Daarvoor moesten rust en orde in het re
volutionaire Indonesië terugkeren c.q. hersteld worden. De voortzetting
van de vooroorlogse koloniale bedrijvigheid was als het ware een absolute
voorwaarde voor het welslagen van de naoorlogse reconstructiepolitiek,
hier zowel als in de Indische Archipel. Deze realiteit drong de opeenvol
gende kabinetten in dwangposities. Toegeven aan de eisen van de Indonesi
sche nationalisten zonder afdoende waarborgen voor de vervulling van die
absolute voorwaarde gold algemeen als onverantwoordelijk zowel jegens
Indonesië als jegens Nederland. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat
A. Soekarno c.s. dergelijke waarborgen konden of wilden geven, en zeker
niet voorzover deze waarborgen beperkingen inhielden van de 100%-merdeka-eis van de gewapende macht van het Indonesische nationalisme, de
Tentara Nasional Indonesia (TNI).
De staatkundige doelstellingen van de opeenvolgende kabinetten inzake
Indonesië, zoals een gefederaliseerd Indonesië in een Unie met Nederland
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verbonden en steunend op een duurzame economische en militaire presen
tie van Nederland, waren gerelateerd en somtijds ondergeschikt aan het
allesoverheersende vraagstuk van de wederopbouw van Nederland, en zij
waren derhalve meer instrumenteel dan principieel. De PvdA belichaamde
meer de instrumentele benadering, terwijl de KVP naar principiële concep
ties neigde. W. Drees en Lieftinck versus L.J.M. Beel en C.P.M. Romme.
Daarnaast compliceerde de 'Indische conceptie’ van lt. gouverneur-generaal
H.J. van Mook de verhoudingen. Van Mook stond een onafhankelijk Indo
nesië voor ogen, waarin de Indo-Europese gemeenschap tot de elite zou blij
ven behoren. Vanuit dat concept verdedigde hij naar vermogen de Indone
sische belangen tegenover het moederland, dat noodgedwongen het eigen
belang liet prevaleren.
Vooroorlogs kolonialism e

Over het vooroorlogse Nederlands-Indië verschenen tal van publikaties,
onder meer een deel van L. de Jong, wiens geschiedschrijving zonder over
drijving een cultuurmonument genoemd mag worden. Nu plegen monu
menten naar vorm en inhoud zeer verschillend beoordeeld te worden. Het
eerste deel over Nederlands-Indië lokte furieuze en verontwaardigde reac
ties uit in 'Indische' kringen, daarin geruggesteund door een enkele hoogle
raar. De Jong zou te weinig oog en begrip getoond hebben voor de histori
sche context van de koloniale politiek van Nederland, waardoor de heil
zame kant van de Nederlandse bemoeienis onderbelicht bleef. Per slot was
daar, in de Gordel van Smaragd, toch iets groots verricht, niet?
Desgevraagd bevestigde De Jong dat hij elk kolonialisme moreel verwer
pelijk acht, hetgeen evenwel de vraag onbeantwoord laat of de geschied
schrijver in zijn beoordeling de historische context van het gebeurde moet
laten prevaleren of zijn actuele waarden en normen, de tijdgeest van het
moment. Wij denken dat geen historicus de historische context mag ver
waarlozen op straffe van beroepsdeformatie. In het geval van De Jong sluit
zijn morele benadering onmiddellijk aan op een lange traditie, ook in
'Indische' kringen.
Wij citeren: 'Een Javaan, die enig gevoel van nationaliteit, van regt of
onregt heeft, moet, wanneer hij onze geschriften leest, al ras tot de over
tuiging komen, dat wij zelven de grootste hinderpaal zijn, die zijn geluk in
de weg staat en dat hij niet beter kan doen dan ons het land uitjagen. (...)
Wij hebben ons ten koste van de Javaan verrijkt, met de vruchten van
zijnen arbeid onze staatsschuld betaald, de slaven in West-Indië vrijgekocht
en thans nog worden onze spoorwegen daarvan aangelegd. (...) Heeft de
strijd op koloniaal gebied, wel bezien, niet de meeste overeenkomst met
dien der rovers, die het over de verdeling van de buit niet eens kunnen
worden? Is de toestand van Indië werkelijk zoo gevaarlijk? Ja lezer, ik zeg
het u, hij is gevaarlijk. Gij zult wellicht zeggen, ja, maar onze militaire magt
is voldoende om eiken opstand te onderdrukken. Zij is dit, wanneer de op
stand slechts partieel is, maar het is zeer twijfelachtig of zij tegen een algemeenen opstand zou opgewassen zijn. Wij zijn op Java zwakker dan vroe350
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ger, omdat wij ligter te verwonden zijn (...) tegenwoordig zijn honderden
Europeanen in elk gewest, tot ver in de binnenlanden verspreid (...) de
troepen zouden veel meer enkele punten moeten beschermen, en dus min
der vrij in hunne bewegingen zijn (...).'4
Deze geharnaste taal vloeide uit de pen van H.C. van der Wijck, vier jaar
lang lid van het hoogste regeringscollege in Indië na een lange staat van
dienst in Indië. Zijn brochure, in 1865 verschenen, veroorzaakte veel com
motie en naar eigen zeggen inspireerde A. de Tocqueville met 1'Ancien ré
gime et la révolution hem tot zijn standpuntbepaling omdat hij een opmer
kelijke gelijkenis zag tussen de situatie van de boerenstand in Frankrijk en
die van de inlander op Java. Meer recent en zeer instructief is de publikatie
van J.F.H. Alb. de la Court, oud-directeur van de Hollandsch-Inlandsche
Kweekschool te Bandoeng, in 1945 verschenen, tegelijk met zovele brochu
res over 'Het vraagstuk Indonesië'. Wij citeren: 'Het motief: wij koloni
seren ter wille van de gekoloniseerden bleek zelfs zo weinig houdbaar, dat
men sedert de laatste kwart eeuw moest omzien naar een andere theorie,
die van het tweeledig mandaat (dual mandate - sir Fred. Lugard), waarbij de
economische doelstelling volmondig wordt toegegeven maar in een vorm,
die de koloniale exploitatie voorstelt als wenselijk en nodig om haar twee
zijdig nut: men exploiteert ten bate van de kolonie en van de hele wereld,
omdat men al koloniserend waardevolle goederen, die anders verloren
zouden gaan aan de wereld brengt en tevens de situatie van de gekoloni
seerde bevolking verbetert. (...) Zo groot is noch was ooit het altruïsme van
een staat, dat ze belangeloos het welzijn van verafwonende bevolkingen
zou beogen en daaraan zoveel geld en energie zou ten koste leggen als in
derdaad het geval is. Zonder de mogelijkheid - de zekerheid - van rijke win
sten verliest elke kolonisatie alle aantrekkelijkheid. (...) Het was allereerst
de macht van het bankkapitaal, die leidde tot de koloniale expansie-oorlogen, waardoor het Nederlandse gezag werd uitgebreid over de hele Archipel
en over dat hele gebied de cultuurondernemingen als paddestoelen uit de
grond rezen (...) die dividenden van 20 tot 30% uitkeerden. Over het ver
band tussen Atjeh en Djambi-expeditie enerzijds en de concessies anderzijds
heeft de regering in de Kamer harde en onverteerbare noten te kraken ge
kregen. Het was een moeilijk en pijnlijk proces, dat ontzaglijk veel geld
kostte (...) aan de Indonesische bevolking, die de 'pacificatie' te betalen
kreeg. Bij dat alles is van ethiek weinig sprake (...).’
Ook de Indischman De la Court had geen hoge dunk van de koloniale po
litiek en profeteerde: 'De koloniale gedachte zal na de oorlog allerminst ge
storven zijn. De verleiding zal groot zijn om tot de Indonesische bevolking
te zeggen: wie niet bevrijd wil worden door ons, zal door ons heroverd wor
den. Onmiddellijk voor deze oorlog waren enige miljarden niet-Indisch ka
pitaal in Indonesië geïnvesteerd. De houders van deze enorme kapitalen
zullen van hun bezit willen redden, wat er nog te redden is (...).'5
Deze citaten illustreren het onloochenbare feit, dat de koloniale politiek
van Nederland primair gericht was op de profijtelijke exploitatie van de
overzeese gebiedsdelen. Elk verzet daartegen, van welke kant ook, werd ge
smoord en met geweld onderdrukt. Zo arresteerde het Gouvernement in
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1926 na heftige opstanden in Bantam en de westkust van Sumatra ruim der
tienduizend personen op politieke motieven, van wie er bijna duizend naar
Boven-Digoel werden gezonden. De kosten van deze koloniale repressie
kwamen ten laste van de Indische begroting en dus van de bevolking.
Indonesië was tot 1942 in alle opzichten een kolonie, geregeerd door en
vanuit het moederland. De Nederlandse wetgever stelde de Indische staats
regeling vast. Wij wijzen voorts op de zogenaamde exorbitante rechten van
de gouverneur-generaal, de verplichting in Indië om van elk verschijnend
drukwerk binnen vierentwintig uur een door de uitgevers of drukker gete
kend exemplaar aan het hoofd van het plaatselijk bestuur te zenden. Het
recht tot vereniging en vergadering was beperkt door tal van zeer hinder
lijke verordeningen, die uitoefening van dit recht afhankelijk maakten van
de medewerking van het gezag. Het vergaderrecht werd overigens formeel
verleend en praktisch toegekend zestien jaar na de Decentralisatiewet, waar
bij lokale raden werden ingesteld, die kiesvergaderingen nodig maakten.
Het bekende artikel 161 bis beperkte het recht tot staking, de 'muilkorfcirculaire' belemmerde vooral de gouvernementsambtenaren in de uitoefe
ning van hun burgerlijke rechten. Vrijheid van onderwijs was er enkel
voor de Europeanen, niet voor de Indonesiërs. Tal van ordonnanties en po
litieverordeningen vergemakkelijkten de controle van de gezindheid en ui
tingen van vooral het Indonesisch volksdeel, terwijl bovendien de Politieke
Inlichtingendienst zeer actief was. L.J. Giebels heeft erop gewezen dat Ne
derland voor de oorlog in Indonesië, het toenmalige Indië, de facto een be
leid van gescheiden ontwikkeling voerde, beter bekend als apartheidspoli
tiek.6 Voorts bepaalde de Nederlandse wetgever het financiële beleid van
Nederlands-Indië. De Indische begroting, Indische rekening, Indische geldle
ningen vielen onder de ultieme verantwoordelijkheid van Kroon en Sta
ten-Generaal.
Zeer tot ongenoegen van de Kamer zou het tot 1948 duren alvorens Lief
tinck de Kamer een begroting van Nederlands-Indië kon voorleggen. Het
zelfde gold voor de kredietwetgeving. De steeds wisselende omstandig
heden en de chaos in Batavia dienden als excuus. Lieftinck had en kreeg
geen greep op het financieel-economisch beleid van Van Mook c.s., dat
chaotisch en ondoorzichtig bleef, ondanks pogingen de zaak onder controle
te krijgen door het zenden van 'gevolmachtigde' ambtenaren.7 Deze uit
zonderlijke omstandigheden reduceerden en elimineerden de Indisch/In
donesische invloed op de besluitvorming, die in toenemende mate een
puur Nederlandse aangelegenheid werd.
Tegen de achtergrond van het vooroorlogse kolonialisme wordt de, door
vervolging verharde, positie van het Indonesisch nationalisme duidelijker.
De uitbuiting en onderschikking gaven het een voedingsbodem en rechts
grond tevens, nog versterkt door de capitulatie voor Japan. Zeker na de Ja
panse bezetting leek 100%-merdeka de toegang tot een paradijselijke toe
komst. De revolutionaire republikeinen hadden overigens wel oog voor de
enorme financieel-economische belangen van Nederland in Indonesië. In
het manifest van 1 november 1945 verklaarde de Republikeinse regering
onder meer dat de Nederlanders uitgenodigd werden onder erkenning van
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de onafhankelijke Republik Indonesia hun technische, financiële en onder
wijskundige bijstand te blijven verlenen.8 'Dit houdt in, dat de totstand
koming van onze onafhankelijkheid materieel zowel als geestelijk geen
groot verlies hoeft te betekenen voor de Nederlander (...).' De Nederlanders
moesten de aspiraties van een 'kleine groep koloniale kapitalisten’ negeren
'door een vredelievende oplossing te zoeken, opdat de zo grote belangen en
behoeften van Nederland in Indonesië op de beste manier gediend kunnen
worden en opdat verder voor zijn zonen en nageslacht in dit land een
veilig bestaan gewaarborgd zal zijn'.
Vitale belangen

We noemden de eerste politionele actie onvermijdelijk en verdedigbaar,
omdat vitale belangen van Nederland acuut in het geding waren. De bewijs
voering vergt, helaas, een reeks cijfers met betrekking tot de financieeleconomische positie en relatie van Nederland en Indonesië.
Eerst Nederland, dat zwaar gehavend en beschadigd uit de oorlog kwam.
Het produktie-apparaat met een totale waarde van circa ƒ 26,6 miljard gul
den (geldwaarde 1939) was voor circa 30% verloren gegaan, met als onmid
dellijk gevolg een scherpe terugval van de export en de noodzaak de import
te vergroten ten behoeve van de wederopbouw.9
Die import beliep in 1938 ongeveer ƒ 1,5 miljard, in 1948 bijna ƒ 5 mil
jard, terwijl de export langzaam toenam tot ƒ 2,7 miljard in 1948.10 De finan
ciering van de wederopbouwimporten dwong Lieftinck tot het aangaan van
buitenlandse leningen tot een bedrag van ƒ 2 miljard en voor hetzelfde be
drag aan goud en buitenlandse activa af te stoten.11 In beide gevallen betrof
het hoofdzakelijk dollarleningen en dollaractiva. De staatsschuld bedroeg in
1940 circa ƒ 4 miljard, in 1945 ƒ 14,7 miljard (exclusief ƒ 8,9 miljard andere
verplichtingen). Op een totale begroting van circa ƒ 4 miljard had Lieftinck
in 1948 nog een tekort van circa ƒ 1,5 miljard.12 Voor ons verhaal gaat het
vooral om het dollartekort, dat in 1947 het kabinet dwong tot een ramp
scenario voor het geval de wederopbouw zou stagneren en zelfs scherp zou
terugvallen door de onmogelijkheid de benodigde goederen en materialen
met dollars aan te kopen. De chaos en bezetting in Duitsland hadden voor
Nederland ernstige gevolgen. Wat voorheen uit Duitsland geïmporteerd
kon worden, moest nu uit de dollarregio komen.
Nu Indonesië. Vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was
ƒ 3,5 tot ƒ 4 miljard Nederlands kapitaal in Indonesië geïnvesteerd, d.w.z.
meer dan de helft van alle buitenlandse investeringen. Die investering in
Indonesië vertegenwoordigde circa 15% van het Nederlandse volksvermogen. Geen ander land had ook maar bij benadering zoveel in Indonesië geinvesteerd en evenmin hadden andere koloniale mogendheden zoveel ka
pitaal in hun koloniën gestoken. Niet minder dan circa 15% van het natio
naal inkomen van Nederland vloeide uit Indonesië in de vorm van divi
denden, salarissen, renten, handels- en scheepvaartwinsten en dergelijke.
Vóór de Tweede Wereldoorlog had Indonesië een uitvoersurplus van ge
middeld ƒ 270 miljoen over de jaren 1932-1939.13 De actieve handelsbalans
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van Indonesië compenseerde de passieve handelsbalans van Nederland en
leverde door het driehoeksverkeer via Amerika harde valuta op. Herstel
van de vooroorlogse verhoudingen zou Nederland uit de dollar-impasse
kunnen bevrijden. In de jaren 1945-1948 wenkte dit perspectief als enig al
ternatief. Bovendien betekende de wederinschakeling van Indonesië een
aanzienlijke versterking van het Nederlandse exportpakket. In die jaren
van bilateralisme beschikte Nederland zelf over een relatief zwak export
pakket. Door Indonesië in de handelsakkoorden te betrekken, wat metter
daad geschiedde, kwam Nederland sterker te staan.
Voorts wijzen we nog op het werkgelegenheidsprobleem. Nederland zat
met een relatief uitzonderlijk hoog geboortecijfer (vergeleken met de overi
ge Europese landen) en een laag sterftecijfer. De industrialisatiepolitiek van
minister J.R.M. van den Brink beoogde nieuwe werkgelegenheid te schep
pen voor ongeveer 150.000 personen tot 1953. In deze prognose ging Neder
land uit van handhaving van de werkgelegenheid voor Nederlanders in
Indonesië. Wie de notulen van de ministerraad naleest op het thema van
de repatriërende KNIL-militairen komt voortdurend Drees tegen, die op
merkt dat Nederland werk noch woningen heeft voor zijn oudgedienden.
In ernst overwoog het kabinet om hen op enkele eilandjes bij Nieuw-Gui
nea te droppen, waar zij maar voor zichzelf moesten zorgen.
Ten slotte de schuldenverplichtingen van Indonesië aan Nederland. De
ze stegen van circa ƒ 1 miljard tot aan 1942 tot circa ƒ 6 miljard in 1949 als
gevolg van de militaire presentie en de rehabilitatie van bestuur en produktie-apparaat.14
Het waren bovenstaande realiteiten die voortdurend de marges van de
politieke besluitvorming bepaalden. De leuze en werkelijkheid tevens 'Indië verloren, rampspoed geboren’, dwong Lieftinck permanent in de rol
van havik. Geen soevereiniteitsoverdracht zonder waarborgen voor de Ne
derlandse belangen. Aanvankelijk zocht Nederland die waarborgen in de
staatsrechtelijke structuur van het toekomstige Indonesië om uiteindelijk
noodgedwongen genoegen te nemen met een financieel-economische over
eenkomst, die geen enkel toezicht toestond op het financieel-economische
beleid van Indonesië, laat staan medezeggenschap, waar het aanvankelijk
om begonnen was.
A cuut en onverm ijdelijk

In de coalitie van KVP en PvdA bestond consensus over de vitale betekenis
en noodzaak van herstel van rust en orde in Indië. Maar wat was in de pe
riode tot de eerste gewapende actie de schrijnende werkelijkheid? De dui
zenden Nederlanders en het Nederlandse gezag, de soevereiniteit zo men
wil, opgesloten in enkele enclaves zonder economisch achterland, levend
in een oorlogseconomie compleet met distributie en belegerd door mili
tante, vijandige revolutionairen. Het deviezenvermogen van NederlandsIndië was gevorderd en geconcentreerd ten behoeve van rehabilitatie- en
reconstructie-aankopen, maar ook om de militaire aanwezigheid te betalen.
In dat deviezenvermogen zat circa ƒ 500 miljoen aan achterstallige transfers
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naar Nederland ingevolge achterwege gebleven betalingen van winsten, di
videnden, schulden enzovoorts gedurende de oorlogsjaren.15 Het overgrote
deel hiervan bleef geblokkeerd.
De inflatie vertoonde gelijkenis met die in de Weimarrepubliek. In 1945
kostte een fles bier ƒ 60 in Batavia, een fiets ƒ 1100 tot ƒ 1700.16 De Indische
regering had nauwelijks greep op het financiële beleid waardoor Lieftinck
keer op keer verrast werd door steeds ongunstiger cijfers. De geldzuivering
bleef beperkt (en dus volstrekt onvoldoende), tot de bezette gebieden. Be
richten over plundering en vernielingen van Nederlandse ondernemingen
verontrustten Batavia en ondernemerskringen, evenals de illegale 'export'
uit de Republiek, die voor de periode 1-1-1946 tot 1-9-1948 op ƒ450 miljoen
aan deviezen geschat werd.17 De uitvoer bracht in 1946 slechts een kwart op
vergeleken met 1938 en dat terwijl de prijzen fors gestegen waren. De in
voer daarentegen bereikte over de eerste acht maanden van 1947 het voor
oorlogse peil.
Lieftinck kreeg de begrotingstekorten, die pijlsnel opliepen tot ƒ 1194 mil
joen in 1947, te betalen, onder meer omdat aan een reguliere belastinghef
fing in Indonesië vooralsnog niet te denken viel. Om aan de middelenkant
enig soelaas te krijgen zou de Indische administratie de zogenaamde vrije
winstbelasting introduceren, dat wil zeggen zij onttrok goederen aan de
distributie en bood deze tegen de hoogst bedingbare prijs op de vrije markt
aan.18 Officieel heette het dat aldus zwevende koopkracht gebonden werd,
maar in de praktijk diende de ontvangst ter financiering van het begrotings
tekort. Deze heffing miste een wettelijke grondslag, bracht honderden mil
joenen op en betrof ook goederen, die tot het gewone gezinsbudget be
hoorden. Het eind 1946 bereikte akkoord van Linggadjati bracht op zichzelf
geen enkele verlichting. Lieftinck eiste meer waarborgen op financieel-economisch gebied in de vorm van een overeenkomst.19 Het kabinet liet weten
een dergelijke overeenkomst als een ontbindende voorwaarde te beschou
wen. In de maanden na de parafering en uiteindelijke ondertekening van
Linggadjati drong de financieel-economische problematiek sterk naar de
voorgrond, mede door toedoen van Lieftinck en door het aandringen van
adviseurs en ondernemers. Al eind 1945, begin 1946 waarschuwde Lieftinck
zijn collega's voor het gevaar dat het tekort aan deviezen beperkingen zou
opleggen aan de militaire en staatkundige plannen.20 Met de NederlandsIndische regering kwam een kostenverdeling tot stand voor de betaling van
de militaire presentie.
Nederland nam de initiële uitrustingskosten, de transportkosten van per
soneel en materieel vice versa en de salarissen van het personeel der Ko
ninklijke Landmacht voor zijn rekening, terwijl Indië de initiële uitrus
tingskosten en de salarissen van het KNIL en de onderhoudskosten (maintenance) van de Koninklijke Landmacht en het KNIL zou betalen.
Voor de marine zou Indië ƒ 50 miljoen bijdragen, onder druk van Lief
tinck naderhand verhoogd tot ruim ƒ 77 miljoen. Ook de tropentoelage en
soortgelijke persoonlijke verplichtingen kwamen ten laste van het Indische
budget. De initiële uitrusting betrok Nederland voornamelijk uit Ameri
kaanse en Engelse dumps. Lieftinck kwam ter ore dat 'voor zeer grote bedra355
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gen is ontvreemd, door de witte mieren opgegeten en verroest bij gebrek
aan bewakers, personeel en transportmogelijkheid'.21 Overigens had de Re
publikeinse delegatie aan de commissie-generaal laten weten, dat 'de schul
den en verplichtingen tijdens de conflictperiode aangegaan voor militaire
doeleinden nader bezien zouden moeten worden'.22 Lieftinck wist derhalve
dat Indonesië c.q. de Republiek niet langer bereid was de militaire repressie
zelf te betalen, zoals dat voor 1942 steeds gebeurd was. Hij kon zich evenwel
troosten met de gedachte, dat de legeropbouw Nederland toch geld gekost
zou hebben.
In februari 1947 liet S. Posthuma, toegevoegd lid van de commissie-gene
raal, aan J.A. Jonkman weten: '(...) de deviezenpositie is tegen het einde van
1947 (...) uitgeput. De deviezenpositie van Nederland is van dien aard, dat
men slechts door het voortdurend afstoten van buitenlandse beleggingen de
bestaande rantsoenen aan levensmiddelen en eerste levensbenodigheden
kan handhaven en rehabilitatie voortzetten.'23 Ook de commissie-generaal
en de Indische regering raakten onder de indruk van het naderend faillisse
ment en vroegen Lieftinck $ 300 miljoen.24 Medio april confronteerde Lief
tinck zijn collega's met het naderende bankroet voor zowel Nederland als
Nederlands-Indië: '(...) het (Nederlandse) productie- en exportprogram van
1947 vereist een additioneel bedrag van ongeveer 200 miljoen dollar. Veel
ernstiger is de toestand wat Nederlands-Indië aangaat. Tot dekking van het
tekort op de Indische deviezenbalans is nog slechts beschikbaar het goud
van de Javasche Bank ten bedrage van ongeveer 200 miljoen dollar (...) een
maandelijks tekort van 100 miljoen aan deviezen (helft civiel, helft mili
tair). Voor Nederland zelf ben ik bezig een programma tot versnelde liqui
datie van ons buitenlands effectenbezit voor te bereiden, voor het geval ten
aanzien van onze eigen deviezenpositie een overeenkomstige toestand zou
intreden. (...) De VS (zijn) slechts bereid een lening te verstrekken aan
Nederlands-Indië (bij) bepaalde minimumeisen van orde, rechtszekerheid
en b ed rij fs vrij heid (...) en gezond geld- en bankwezen en sluitend deviezenregime. Intussen moet worden erkend dat de Nederlandse Regering ten ge
volge van onvoldoende tijdige voorlichting in een dwangpositie is geraakt.
Ik wijs er met nadruk op, dat men het Nederlandse deviezenprobleem en
dat waarvoor Nederlands-Indië zich gesteld ziet, niet langer geïsoleerd be
schouwen kan. De kredietwaardigheid van Nederland wordt ongetwijfeld
door het buitenland mede beoordeeld in het licht van gebeurtenissen in Nederlands-Indië; wanneer Nederlands-Indië vanuit een deviezenoogpunt
bankroet slaat en Nederland tot overhaaste afwikkeling van zijn resterende
positie in Nederlands-Indië mede uit dien hoofde wordt gedwongen, zal dit
niet nalaten in het buitenland een zeer ongunstige indruk te maken. An
derzijds zal een deviezencalamiteit in Nederland het vertrouwen van de
buitenwereld, dat wij ten opzichte van Nederlands-Indië nog in staat zullen
zijn tot waardevolle constructieve arbeid, ontegenzeggelijk schokken (...).'25
Dit perspectief deed Beel verzuchten: 'Als we Indië loslaten is Nederland
failliet' en maakte Lieftinck tot advocaat van de eerste politionele actie, die
de meest profijtelijke gebieden met circa ƒ 300 miljoen aan goederen en dus
deviezen voor Nederland moest openleggen.26 Lieftinck: '(...) de huidige
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toestand is financieel-economisch onhoudbaar. Het doel van een militaire
actie wordt dus bepaald door de noodzakelijke ruimte, armslag en tijd om
het Indische regeringsbeleid te kunnen voortzetten (...) wil het vraagstuk
vooral op langere termijn zien: 10% volksinkomen in Indonesië verkregen,
16% volksvermogen daar belegd, 20% van deviezenbedrag uit samenwer
king met Indonesië verkregen. Een toegeven aan de algemene strekking
van de Republikeinse nota zou spreker een ramp achten voor de welvaart
van Nederland en Indonesië. Aan de arbeidersmassa moet men duidelijk
maken dat de handhaving van het levensniveau - zo al mogelijk - volstrekt
uitgesloten is indien de economische samenwerking met Indonesië wordt
afgebroken (...).'27
Maar dit bewijst hooguit de urgentie, het acute karakter van het deviezenprobleem, maar niet de onvermijdelijkheid van de politionele actie.
Die onvermijdelijkheid ligt besloten in de afwezigheid van redelijke en /o f
kansrijke alternatieven, althans op dat cruciale moment, medio 1947 dus. Ik
noem drie alternatieven, die alle voortdurend op het hoogste politieke ni
veau in discussie zijn geweest.
1. Snelle overeenstemming met de Republiek. Met welke Republiek, die
van Soetan Sjahrir wellicht of die van de pemoeda’s en strijdkorpsen?
De bewegingsruimte van de Republikeinse politici was uiterst marginaal,
op straffe van rebellie of zelfs gevangenneming door de gewapende revo
lutionairen.28 De Nederlandse voorstellen aangaande de uitwerking van
Linggadjati mochten dan redelijk zijn in Amerikaanse ogen, in de Repu
blikeinse waarneming vertegenwoordigden ze een partiële terugkeer
naar het vooroorlogse kolonialisme, een onduldbare en tegenover de
soldateska onverdedigbare beperking van de soevereiniteit, een brevet
van onvermogen met tegelijkertijd onder-curatele-stelling. De Repu
bliek kon hooguit bewilligen in vormen van samenwerking tussen twee
soevereine staten, maar zover was Nederland nog lang niet. Nederland
zocht staatkundige, m ilitaire en financieel-economische waarborgen
voor zijn voorheen bevoorrechte en profijtelijke positie in NederlandsIndië. Het parlement zou een andere koers niet aanvaard hebben 29
2. Internationalisering. In 1942 liet de World Peace Foundation in de serie
America Looks Ahead een brochure verschijnen van de hand van Rupert Emerson, als hoogleraar verbonden aan de Harvard University. De
ze specialist kwam tot de conclusie dat 'America’s stake in the Indies is
so great that it cannot afford to see those islands under the control of an
unfriendly power; that an international guarantee for the Indies should
be supplemented at the conclusion of the war by an international trusteeship operated chiefly by Dutch administrators'.30 Bij de oprichting van de
Verenigde Naties (VN) heeft de Nederlandse delegatie zulk een interna
tionaal trusteeship krachtig van de hand gewezen met een beroep op de
vergelijkenderwijs gunstige resultaten van onze kolonisatie. Ook Emer
son had waardering voor die prestaties. Het verzet van Nederland tegen
internationalisering had uiteraard alles te maken met de vrees voor re
ductie van de Nederlandse invloed en van de geprivilegieerde positie in
Indonesië. In de discussies, voorafgaande aan de politionele actie, kwam
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internationalisering soms zijdelings en kortelings ter sprake als een
denkbare uitweg. Zo opperde Lieftinck de gedachte van een wederzijdse
demobilisatie onder Amerikaans-Engels toezicht en wilde A.D.A. de Kat
Angelino, vertrouwensman en adviseur van Jonkman, Amerika en En
geland laten participeren in een financieel-economisch akkoord, bij wij
ze van garantie en conform de wensen van het Indische bedrijfsleven.31
Omgekeerd oefende Amerika voortdurend druk uit om haast te maken
met de openlegging van Indonesië voor de wereldmarkt en na de poli
tionele actie wenste Amerika geen terugtrekking van de troepen op de
oude demarcatielijnen.32 Echt beproefd heeft het kabinet de internationa
lisering als oplossing niet en terecht niet want wat had het te verwachten
van de VN op een moment van acute financiële crisis? Ook concepties
als een gemeenschappelijke Verre-Oostenpolitiek met Amerika en Enge
land onder meer ter wille van de reconstructie van Indonesië, hadden op
dat moment weinig realiteitswaarde.33 Gemeenschappelijk militair op
treden om orde en rust te verzekeren was uitgesloten en welk belang
hadden de beide grootmachten bij handhaving van de bevoorrechte en
speciale positie van Nederland? Geen enkel. In dit verband willen wij
niet verhelen dat sommige zelfgenoegzame geluiden op Buitenlandse
Zaken in de geest van: 'wij hebben het toch voorspeld, we hadden het bij
het rechte eind' nogal hol klinken omdat van die zijde nimmer een
bruikbaar initiatief kwam. 'De heren van de Herengracht' (Sassen) in
hun voornaam isolement registreerden de volstrekt voorspelbare reac
ties en repercussies zonder evenwel een werkbaar concept van interna
tionalisering in welke vorm ook aan te dragen, dat recht deed aan het
financieel-economisch primaat van de Nederlandse politiek. Buiten
landse Zaken speelde een bijrol in de politieke besluitvorming, niet
meer en niet minder, althans tot augustus 1948.
3. Abandonneren. Abandonneren of evacueren medio 1947 kon volgens
Lieftinck niet meer verantwoord geschieden omdat zelfs daarvoor de be
nodigde deviezen ontbraken 34 Het dreigen met abandonneren maakte
op de VS niet de minste indruk omdat het State Department wist welke
belangen voor Nederland op het spel stonden. Diezelfde belangen maak
ten een overhaast vertrek politiek volstrekt onbespreekbaar.35 Abandon
neren was meer spookbeeld dan optie.
Kortom, het kabinet-Beel besloot tot gewapend optreden in het volle besef
van de consequenties in de vorm van guerrilla en internationale inmen
ging. Alternatieven ontbraken in de gegeven impasse, met het gevaar van
een totaal bankroet, internationaal, politiek en financieel-economisch. Dank
zij de politionele actie steeg de uitvoer van Indonesië tot boven het miljard
gul den in 1948.36 Deze stijging ging evenwel vergezeld van een eveneens
toenemende invoer, waardoor Lieftinck in de problemen bleef.37
Txveede politionele actie m eer arbitrair

Contraire verwachtingen, ja dromen bijna, waren de fenomenen die ik bij
wijze van verklaring voor het Indische drama opvoerde. Enkele sprekende
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voorbeelden ter illustratie. Wat te denken van vlootvoogd A.S. Pinke, die
met plannen rondliep voor vier a vijf vlootsteunpunten in Indonesië plus
circa vijftien luchtmachtbases, het liefst gevestigd in Nederlandse encla
ves.38 Daartoe ageerde ltz. I K.J. Vigeleyn met de actie: 'Ambon, Menado en
Timor los van Indonesië', hetgeen hij evenwel alleen in zijn vrije tijd en
niet als marine-officier mocht doen, aldus Pinke aan admiraal C.E.L. Helfrich. Legercommandant S.H. Spoor droomde van een Rijks- of Unieleger,
evenals chef-staf H.J. Kruis overigens, om uiteindelijk voor een geïnte
greerde Indonesisch-Nederlandse defensie te kiezen. Voor de TNI bracht
deze fascinerende persoonlijkheid weinig waardering op: '(...) de voorma
lige cadet-vaandrig en de assistent-wedono, die thans kolonel en generaal
zijn van de TNI, zijn en blijven dilettanten in het militaire beroep (...) dan
nog niet te spreken van de luitenant-kolonel, die, voordat hij tot deze rang
verheven werd, goochelaar van beroep was, al moet worden erkend, dat bij
de huidige verhoudingen een zekere bedrevenheid en ervaring in dit vak
niet misplaatst is'.
En PvdA-fractievoorzitter jhr. M. van der Goes van Naters dan, die zich
zo onheus over Spoor uitliet ('fascist') en ooit zichzelf aanbood als gouverneur-generaal, door een handgeschreven toevoeging in een brief aan Beel:
'Wil men een persoon zonder Indisch verleden, uit een familie, die ook el
ders "acceptabel" wordt geacht, dan zou ik mij zelf ook bereid willen verkla
ren.'39 Romme reageerde in april 1947 desgevraagd omzichtiger en stelde
opmerkelijke eisen zoals 'dat ik alsnog de redelijke overtuiging krijg, dat de
zaak er financieel niet hopeloos voor staat, ook in deze zin niet hopeloos,
dat wij ons het behoud van onze troepen ginds nog gedurende een passende
tijd kunnen veroorloven'. Voorts moest die troepenmacht zo nodig ook in
gezet kunnen worden, Van Mook uit het vaarwater verdwijnen evenals de
commissie-generaal en wilde Romme vrij zijn in de keuze van zijn advi
seurs.40
Laat ons dit intermezzo eindigen met de spookbeelden van de minister
van Marine, J.J.A. Schagen van Leeuwen, verwoord in zijn ontslagbrief aan
Beel en collega's d.d. 24-11-1947. 'Voor mij althans staat het vast, dat de hui
dige tactiek der Republiek een goed gecoördineerd onderdeel vormt van de
ook tegen ons gerichte wereldtactiek van Stalin. (...) wij hebben thans te
doen met het Nihilisme zelve, dat in zijn volle omvang is gericht op de ab
solute destructie van onze cultuur. Stalin weet, dat hier in Nederland een
belangrijk en historisch cultureel centrum ligt, dat hij onder de huidige om
standigheden gemakkelijk kan breken (...).'41 Tot die verwachtingen en
dromen behoorde ook de Unieconceptie van Romme, waarmee we weer bij
de parlementaire geschiedenis zijn.
Na de eerste politionele actie hield Spoor met instemming van Van
Mook zijn troepen nog wekenlang in stelling voor de beslissende en nood
zakelijke geachte doorstoot naar Djokjakarta, intussen de 'zuivering' van de
veroverde gebieden verwaarlozend. Voor deze zuivering meende hij
slechts enkele maanden nodig te hebben. Het enige dat Spoor wellicht ver
weten kan worden voor wat betreft zijn aandeel in de tragedie, ligt niet in
zijn indringende politieke bemoeienis, - daartoe kreeg hij alle kans van de
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politici en werd hij zelfs uitgenodigd -, maar in zijn grenzeloze overschat
ting van de mogelijkheid om de Republiek militair op de knieën te dwin
gen, om Indonesië met 150.000 man te beheersen, waar de Japanners twee
keer zoveel troepen nodig hadden gehad. Waar Spoor de grenzen van zijn
militair potentieel ontmoette, verweet hij dat Den Haag, de wankelmoedige
politici en in het bijzonder de PvdA. Spoor schiep een 'dolkstoot'-legende
welke door Romme en anderen gretig overgenomen werd als 'politiek feit'.
J.A.A. van Doorn en anderen hebben terecht de verliescijfers voor en na de
politionele acties aangevoerd als bewijs, dat ook militair gesproken Neder
land een nederlaag tegemoet ging. Gedurende de politionele acties verloor
Spoor circa driehonderd man, voor en na de acties nog eens ruim twee
duizend.
Zoals ook het kabinet-Beel had voorzien, kreeg Nederland het aan de
stok met de VN. Deze ongewilde maar uiteindelijk aanvaarde internationa
lisering droeg het nodige bij tot het Renville-akkoord, dat voor Nederland
bepaald gunstig oogde, maar evenals Linggadjati een reeks beginselen en
geen uitwerking behelsde, ook niet op financieel-economisch gebied.
Vanaf de jaarwisseling 1947-1948 krijgen we een herhaling te zien van
het gebeuren na Linggadjati, enkel onderbroken door verkiezingen, die een
ruk naar rechts te zien gaven met uiteindelijk Drees als minister-president
in een breed samengesteld kabinet met KVP, PvdA, VVD en CHU. De KVP
bracht de jonge, nogal onbesuisde E.M.J.A. Sassen op Overzeese Gebiedsde
len en na enkele maanden Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
(HVK) in Batavia. De VVD had haar partijvoorzitter D.U. Stikker op Bui
tenlandse Zaken gekregen. Drees en Stikker vormden een duo tegen Rom
me en P.J. Oud en zagen elkaar zondags bij de thee ten huize van Drees. De
ambitieuze Stikker slaagde er in een tijdlang het initiatief te nemen in de
Indonesische politiek door rechtstreekse onderhandelingen met de Repu
bliek te openen, in Indonesië. Elders werd de mythe van Stikker als de pro
gressieve ziener, onder meer door zijn memoires gevoed, geconfronteerd
met de feiten.42 Ook Stikker wist geen doorbraak te forceren bij gebrek aan
voldoende politieke basis en aan een alternatieve visie. Zijn benadering
verschilde slechts gradueel van die van Sassen en zijn interventies troubleerden de verhoudingen meer dan het resultaat zijner bemoeienis recht
vaardigde.
Eerder wezen we op de marginale invloed van Buitenlandse Zaken op de
besluitvorming. De Nederlandse ambassadeur in de VS, de gezaghebbende
oud-minister van Buitenlandse Zaken, E.N. van Kleffens schreef Stikker op
27 oktober 1948 een brief met daarin een uiterst speculatieve aanbeveling:
'(...) mochten wij al ooit in de noodzaak komen om tot nieuwe politionele
actie over te gaan, dan zou het, om die actie hier te lande (VS), in menig
ander land en in de Veiligheidsraad slik- en verteerbaar te maken een
enorm verschil te onzen bate opleveren, indien wij tevoren de Verenigde
Staten van Indonesië (VSI) zouden hebben uitgeroepen als vrije, onafhan
kelijke staat, niet met allerlei zo typisch Nederlandse reserves (die het effect
teniet zouden doen) maar zonder voorbehoud. Een dergelijke daad, waarin
wij als bevrijders zouden optreden, zou Rusland beletten die rol te spelen,
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het zou ons in dezelfde klasse brengen als het toegejuichte Engeland toen
dit India vrij liet', en het zou mits het spel naar de vorm goed gespeeld
werd via de VSI, de Republiek in de positie brengen van Hyderabad, een In
diase deelstaat, die zich - tevergeefs - tegen het centrale gezag te New Delhi
verzette.43 Wie deze aanbeveling goed overdenkt, zal beamen dat het kabi
net-Drees-Van Schaik uit kringen van Buitenlandse Zaken weinig bruik
bare adviezen kon verwachten, al was het maar omdat enig begrip voor de
binnenlandse politieke verhoudingen goeddeels ontbrak.
Geschiedenis als les voor het leven! Het kabinet-Drees-Van Schaik had in
ieder geval weinig geleerd van de voorgeschiedenis. Het bezoek van Stikker
en later het driemanschap Stikker, Sassen en L. Neher aan Kalioerang in
november-december 1948 laat zich vergelijken met het overleg van de
commissie-generaal met de Republiek: dezelfde geschilpunten met andere
hoofdrolspelers. De Nederlandse soevereiniteit in de overgangsfase met het
recht van militaire interventie in de Republiek, de machtsvraag dus, hield
de partijen verdeeld. Stikker zelf en zijn adviseurs uit Indische ondernemerskringen toonden zich evenwel zeer ingenomen met de soepelheid,
waarmee M. Hatta c.s. aan de financieel-economische wensen van Neder
land tegemoet kwamen. Zo zou Indonesië het deviezenbeleid, het geldwe
zen, een munt- en bankwet en nieuwe leningen regelen in overeenstem
ming met Nederland, zolang Indonesië zijn royaal erkende schuldenverplichtingen niet voldaan had. Desgevraagd verklaarde de Nederlandse
vertegenwoordiger doodleuk maar 'geheel vrijblijvend' dat deze 'financiële
voogdij' nog 'ca. 25 jaar' zou duren 44
Na Kalioerang verkeerde het kabinet in een permanente crisis over de
vraag of, wanneer en onder welke voorwaarden militair optreden tegen
Djokjakarta plaats moest vinden, compleet met een repetitio van een drei
gende coup in Batavia, Amerikaanse tussenkomst, Republikeinse conces
sies, SOS-telegrammen uit Batavia, herhaald uitstel van de voorgenomen
actie en een bemiddelende vorstin, die mevrouw M.A. Tellegen, directeur
van het kabinet van de Koningin, de ruimte gaf voor een actieve rol bij
kabinetsformaties en crises als de onderhavige. In deze crisissfeer nam
Lieftinck de leiding over van de immer secundair opererende Drees en
Lieftinck bracht de partijen weer bijeen, richting militair optreden.
Deze tweede politionele actie had weliswaar soortgelijke achtergronden
en drijfveren als de eerste, maar in een totaal veranderde situatie met meer
alternatieven. De medeverantwoordelijkheid van de PvdA - Drees en A.M.
Joekes stemden overigens tegen - laat zich in deze moeilijker rechtvaardi
gen, omdat het veel meer een toegeven aan het eenzijdig, bijna 'manisch'
drijven van de KVP was dan medio 1947. Sassen, Romme en Beel meenden
in ernst van Indonesië een vazalstaat te kunnen maken, opgesloten in en
onder voogdij van een Unie, bemand met goedwillenden, dat wil zeggen
onderdanige federalisten en uiteraard met Nederlandse militaire presentie.
Ze lieten zich in zekere zin gebruiken door federalisten als Ide Anak
Agoeng Gde Agoeng, premier van de deelstaat Oost-Indonesië, die een beter
inzicht had in de machtsverhoudingen en onmiddellijk met de Republiek
pacteerde onder aantrekkelijker voorwaarden dan hij ooit vóór de politio361
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nele actie had kunnen krijgen. Romme conspireerde tot het laatst met de
federale Sumatraanse elite, waarover een vernietigend rapport lag bij de mi
nisterraad. Dat rapport, getiteld 'Poging tot analyse van de toestand op Sumatra' (29 mei 1949, Batavia), bevat onder meer de passage: 'Door het vast
houden aan de gedachte, dat Nederland werkelijk de verantwoordelijkheid
kan dragen voor een miljoenen bevolking, dat zich in een revolutie be
vindt, kan helaas oneindig veel meer leed over dit volk worden gebracht
dan de revolutie zelf zou brengen.' En voorts: 'Toen ik na terugkeer van
buitenlands verlof in November 1948 bemerkte, dat de gehele berichtgeving
over het bestaan van een pro-federale beweging in Minangkabau was
opgebouwd uit totaal vervalste gegevens van een enkele spion in Singa
pore, heb ik hiertegen dadelijk mijn stem laten horen, doch het heeft niet
mogen baten. Ook het fel-Republikeinse Minangkabau werd dus in de 2e
politie-actie betrokken met als gevolg, dat wij thans door middel van ge
wapende konvooien door een vijandelijk land de bezette centra kunnen be
reiken, zonder enig ander dan averechts politiek resultaat.'
Beel wilde na de actie eenvoudig ontkennen dat de Republiek nog be
stond en ontving van Sassen dwaze suggesties als: Mogelijkheid interimregering Anak Agoeng-Soekarno, met Abdulkadir als Hoge Commissaris in
Nederland. Voordelen: 'einde misbaar in de Veiligheidsraad', 'slag aan de
TNI', 'succes missie-Drees', 'uitschakeling Hatta onder gebruikmaking be
zwarende documenten', waarmee de zogenaamde Djokja-papers bedoeld
werden, buitgemaakt bij de bezetting van Djokjakarta en later door het kabi
net omgewerkt tot een propagandabrochure voor het buitenland.45 Na de
Ronde-Tafelconferentie (RTC)-akkoorden achtte het kabinet publikatie niet
opportuun. Drees stelde ons deze brochure ter hand als illustratie van de be
weerde 'onbetrouwbaarheid' van de Indonesische politici.
De keuze van het kabinet-Drees voor de verovering van geheel Indone
sië onder gelijktijdige vernietiging van de Djokja-Republiek, de TNI en de
irreguliere strijdkorpsen was gebaseerd op de gedachte dat een nederlaag
van Soekarno c.s. Nederland weer de loyaliteit en coöperatie van 'zovele
goedwillende elementen', ook in de Republiek, zou bezorgen, zodat de soe
vereiniteitsoverdracht op Nederlandse voorwaarden kon plaatsvinden.
Nogmaals, die voorwaarden impliceerden voogdij tot in lengte van jaren
en daarvoor bestond geen bereidheid meer in Indonesië, ook niet bij de fe
deralisten. De keuze overschatte grotelijks het vermogen tot militaire be
heersing van een zozeer voor guerrilla geëigend land als Indonesië en die
les had het kabinet uit de ervaringen met en na de eerste politionele actie
kunnen trekken. De keuze was arbitrair, omdat geen enkele serieuze poging
ondernomen werd om open minded gebruik te maken van de Ameri
kaanse betrokkenheid bij het conflict. Van Amerika mocht en kon verwacht
worden dat het ter wille van het westelijk bondgenootschap en de eigen
belangen begrip zou tonen voor de legitieme aanspraken van Nederland op
herstel in zijn Indisch ondernemerschap en op delging van de schulden.
Vooral de KVP wilde veel meer, maar zou uiteindelijk genoegen moeten
nemen met een RTC-akkoord, dat Indonesië ook financieel-economisch
volledig soeverein maakte.46 De keuze was ook arbitrair omdat de Marshall362
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hulp en het toenemend multilateralisme in Benelux en OEES-verband de
Nederlandse deviezenproblemen goeddeels ondervingen, Duitsland zich
weer herstelde en de industrialisatiepolitiek zich niet verdroeg met een Nederlands-Indonesisch bilateralisme, zoals H. Baudet terecht signaleerde.47
De tweede politionele actie berokkende de rehabilitatie van Indonesië zelfs
ernstige schade, doordat de toegezegde Marshallhulp voor Indonesië, circa
$ 70 miljoen, opgeschort werd. De Nederlandse regering berichtte in het
tweede verslag aangaande de werking van het Europees Herstelprogramma
hierover: 'Het voortduren van de opschorting van de ECA-hulp voor een
periode van enige omvang zou catastrophale gevolgen hebben, terwijl de
toewijzing van een aanmerkelijk geringer bedrag aan hulp dan reeds voor
1949-1950 wordt vereist, niet alleen zou uitlopen op een vertraging van het
economisch herstel, maar tevens het welslagen ervan over de gehele linie
in gevaar zou brengen.'48
Tegelijkertijd stellen we vast dat de tweede politionele actie in alle op
zichten een - wellicht noodzakelijke - schok naar de werkelijkheid was.
Nederland, maar ook de Republiek, raakten verwikkeld in een internationaliseringsproces van ongekende pressie. Nederland, maar ook de Repu
bliek, ontdekten de marges van militaire opties. De tweede politionele actie
reduceerde de al te aanmatigende verwatenheid in TNI-kring en Indonesi
sche vechtgroepen, maar ook de pretenties van de Nederlandse militaire
leiding in Indonesië waarin Den Haag terecht geen vertrouwen meer stelde.
Daardoor konden politiek en diplomatie hun primaat hernemen, in Ne
derland en in de Indische archipel.
Daardoor kon de nieuwe minister van Overzeese Gebiedsdelen, J.H. van
Maarseveen, via enkele 'deviaties' de weg opgaan naar de beslissende RTC.
Beroofd van alle machtsmiddelen konden kabinet en parlement enkel nog
een vergelijk zoeken met de Indonesische delegatie, dat de financieel-econo
mische belangen zou veilig stellen.
Met opzet belichtte deze inleiding de harde financieel-economische kern
van het Indonesiëconflict. In Indonesië lag en leefde een stuk van Neder
land, dat beschermd moest worden, in alle fasen van het dekolonisatieproces. Dat was gemeengoed in Haagse politieke kringen, maar werd zelden
openhartig in het openbaar zó gezegd. Dat zou immers onmiddellijk als
'kolonialisme' aangemerkt en gebrandmerkt worden, hier en elders in de
wereld. Uiteindelijk zouden alle pogingen tot bescherming uitlopen op een
beroep op de goede trouw van Soekarno c.s. en de hoop op een goede ver
standhouding met het soevereine Indonesië. De RTC-akkoorden waren op
zichzelf profijtelijk voor Nederland en mede daarom zou het parlement
medewerken aan de overdracht van de soevereiniteit, vervuld van bange
vermoedens en voorgevoelens, - dat wel.
De verkiezingen van 194849

De uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van 7 juli 1948, noodzakelijk
geworden door de voorgestelde grondwetswijziging, die een oplossing van
de Indonesische kwestie wilde vergemakkelijken, gaf eeii lichte verschui363
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ving naar rechts te zien. Gelet op de prominente plaats die het Indonesiëbeleid in de verkiezingspropaganda van alle partijen had ingenomen,
mocht deze trend stellig in verband gebracht worden met de gevoelens van
onvrede over het te dezer zake gevoerde beleid. In het bijzonder het
achterwege blijven van krachtdadig optreden tegen de Djokja-Republiek
waarvoor de PvdA-bewindslieden op Overzeese Gebiedsdelen, achtereen
volgens J.H.A. Logemann en Jonkman, allereerst verantwoordelijk werden
gesteld, had tot felle, zelfs buitenparlementaire acties geleid. KVP-leider
Romme had het beleid van Beel en Jonkman evenwel beslist verdedigd
gedurende de verhitte verkiezingsstrijd, daarbij afstand nemend van al te
kritische geluiden in eigen kring, die geen recht deden aan de opstelling van
de KVP-fractie in de Tweede Kamer in de jaren 1946-1948. De KVP behield
haar 32 zetels, doch had als verkiezingsleuze de doelstelling 'éénderde plus
één’ gehanteerd. Zou dit gelukt zijn, dan was een oplossing van het Indone
sische vraagstuk zonder haar medewerking onmogelijk geworden. Zo'n op
lossing moest immers vrijwel zeker steunen op de zogenaamde tweederdewetgeving, waarmee de nieuwe Grondwet de mogelijkheid schiep desnoods
in afwijking van de Grondwet vorm te geven aan een nieuwe verhouding
met Indonesië.
De enige coalitiepartner van de KVP in het vorige kabinet, de PvdA, ver
loor twee zetels, wat fractievoorzitter Van der Goes van Naters nadrukke
lijk niet toeschreef aan het Indonesiëbeleid, maar aan andere oorzaken, zo
als het de kop opstekend antipapisme, Lieftincks belastingpolitiek en de
koude-oorlogsfeer. Uit de symbiose van de uit de PvdA vertrokken groepOud met de Partij van de Vrijheid onder leiding van Stikker, was de VVD
voortgekomen. Haar verkiezingsstrategen hadden de conciliante houding
van de PvdA jegens Soekarno c.s. tot mikpunt van kritiek gemaakt met leu
zen als 'het roer moet om' en 'sociaal-democratie bevordert het communis
me in Indonesië'. Met twee zetels winst keerden de liberalen versterkt in de
Kamer terug. De CHU had zich ook al afwijzend uitgelaten over de politiek
inzake Indonesië en boekte één zetel winst. De KVP-dissident en voormalig
minister van Koloniën, Ch.J.I.M. Welter, veroverde één zetel. Hij had het
verbreken van de katholieke eenheid vooral verdedigd vanuit zijn onover
komelijke bezwaren tegen het door Romme c.s. gesteunde Indonesiëbeleid.
De CPN verloor twee zetels. In hoeverre haar tegemoetkomendheid tegen
over de Djokja-Republiek daartoe had bijgedragen, valt moeilijk te zeggen.
'Praag' en de ontstane vrees voor Russische expansie liggen als verklaring
meer voor de hand.
Kortom, een lichte verschuiving naar rechts, naar Nederlandse ver
houdingen veelbetekenend, met de KVP royaal als grootste partij en de
PvdA als goede tweede, waarop de overige partijen op grote afstand volg
den, dat was het resultaat van de verkiezingen.
De form atie van het kabinet-Drees-Van Schaik

De eerste weken na de verkiezingen werd er druk geformeerd door Beel.
Programmatisch waren er nauwelijks problemen, maar over de grondslag
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van het kabinet bleek tijdens deze formatiepoging overeenstemming on
mogelijk. Beel, daarin massief gesteund door Romme en de bewindslieden
van de KVP, wenste een brede basis, zodat aanneming van de tweederdewetten verzekerd was. Men wenste daarom toetreding van de CHU en /o f de
VVD. De PvdA hield aanvankelijk vast aan voortzetting van de roomsrode coalitie. Speciaal de toetreding van de VVD was voor haar onverteer
baar zowel vanwege de luidruchtige oppositie, als vanwege Ouds 'chantage'
ter zake van de grondwetswijziging. De VVD-fractieleider had de medewer
king daaraan bij de tweede lezing afhankelijk gemaakt van de regerings
vorming. Uiteindelijk beproefde Beel een extraparlementair vierpartijenkabinet, maar hij struikelde over de personenkwestie. De VVD wenste Stik
ker op Buitenlandse Zaken ten einde invloed uit te kunnen oefenen op de
Indonesiëpolitiek, doch Van der Goes trof een dergelijke oplossing met zijn
veto.
Hierop zag Beel zich genoodzaakt zijn opdracht terug te geven. De
voorzitter van de Tweede Kamer, de katholieke veteraan J.R.H. van Schaik,
nam de formatie-arbeid over. Deze wist in betrekkelijk korte tijd de impasse
te doorbreken. Hij bereikte dat Drees het minister-presidentschap kreeg toe
bedeeld. Beel werd aangewezen tot opvolger van de omstreden landvoogd
Van Mook en Sassen, een jong en ambitieus KVP-fractielid, werd uitverko
ren om de nieuwe minister van Overzeese Gebiedsdelen te worden. Sassen
werd aangewezen op voordracht van Romme, met wiens nicht Sassen ge
trouwd was. Sassen wist niet dat Drees in een eerder stadium het onaan
vaardbaar had uitgesproken over een ministerschap van Romme op Over
zeese Gebiedsdelen. Uiteindelijk wist Van Schaik de formatie op 5 augustus
af te ronden door de PvdA te bewegen alsnog Stikker te accepteren op Bui
tenlandse Zaken.
Met het eindresultaat kon iedereen tevreden zijn. De PvdA had in Drees
de eerste socialistische premier. De VVD had via Stikker op Buitenlandse
Zaken de gewenste invloed op de afhandeling van het Indonesische vraag
stuk. De KVP met Beel in Batavia en met Sassen op Overzeese Gebiedsdelen
was er in geslaagd om haar greep op Indonesië ten koste van de PvdA
enorm te versterken, waarmee Rommes voornaamste doelstelling in de
formatie gerealiseerd was. Doordat de CHU'er W.F. Schokking de nieuwe
minister van Oorlog werd, kwam de PvdA zelfs bijna geheel buiten het In
donesiëbeleid te staan.
R egeerp ro gram

Het regeerprogram, zoals dat uiteindelijk door de leden van het nieuwe ka
binet op 6 augustus 1948 werd vastgesteld, volgde op drie conceptteksten.
Formateur Beel ontwierp er twee, formateur Van Schaik de laatste. Aan de
tekst van Van Schaik werd door de aangezochte ministers weinig meer ver
anderd.50 De volledige tekst van het regeerprogram is als bijlage V in deze
band weergegeven. Voor wat betreft het Indonesiëbeleid valt een aantal
zaken op, die we hieronder in kort bestek willen aanduiden.
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Opvallend is in de eerste plaats de haast die nagestreefd werd. Ten aan
zien van de grondwetsherziening in tweede lezing was die haast begrijpe
lijk. Na het tot stand komen van het kabinet was er geen enkele reden voor
uitstel meer. Iets anders lag het met de 'ten spoedigste' in te dienen wets
ontwerpen 'tot regeling van het bestuur van Indonesië in overgangstijd,
met instelling ener werkelijke, federale Interim-Regering, die wel omschre
ven federale regeerbevoegdheden heeft en waaraan binnen het raam der
grondwettelijke richtlijnen onder bij de wet te stellen en voor wat de finan
cieel-economische verhoudingen betreft vooraf vast te stellen voorwaar
den, voor de interimperiode, ook reeds de uitoefening kan worden toever
trouwd van bepaalde rechten en plichten uit de Nederlandse soevereiniteit
voortspruitende'. Ook was een wetsontwerp te verwachten 'ter vervanging
van het ambt van (Lt.) Gouverneur-Generaal door een of meerdere Gedele
geerden der Kroon, toegerust met bevoegdheden der Kroon, toegerust met
bevoegdheden, zowel ten aanzien van het bestuur van Indonesië in over
gangstijd als ter voorbereiding van de Nederlands-Indonesische Unie en de
V SI'.
De spoed werd vooral van buiten geiirgeerd. De westerse bondgenoten
oefenden steeds meer druk uit op Nederland om de Renville-akkoorden uit
te voeren. Om het initiatief in handen te houden en eindelijk voortgang te
kunnen boeken was spoed geboden. De onderhandelingen hierover met de
Republiek Indonesië waren tijdens de formatie stil komen te liggen.51 In de
door Nederland bezette gebieden stond ten aanzien van de te kiezen be
stuursvorm tot aan de soevereiniteitsoverdracht landvoogd Van Mook lijn
recht tegenover de federalisten, verenigd in de Bijeenkomst Federaal Over
leg (BFO).52 Het demissionaire kabinet-Beel had al een wetsontwerp-Bewind
Indonesië in Overgangstijd klaarliggen voor zijn opvolgers.
In de tweede plaats bleef, naast de instelling van het bestuur tijdens de
overgangstijd, het streven van de regering gericht op het 'gelijktijdig' tot
stand brengen van 'vrije en soevereine Verenigde Staten van Indonesië’,
wier bevoegdheden alles dienden te omvatten wat niet behoorde tot de wer
kingssfeer van de deelgebieden of van de Nederlands-Indonesische Unie.
De discussie over hetzij een 'zware', hetzij een 'lichte' Unie werd door het
gebruik van sleutelwoorden voorlopig beslecht in het voordeel van de
voorstanders van de zware Unie (KVP en CHU). Sleutelwoorden waren
met name 'duurzame' voor 'Unie' en 'reële' voor 'Koninklijk Uniegezag.'
Het streven naar een zware Unie was ook vervat in het grote aantal beleids
velden toegedacht aan de Unie-organen: buitenlandse zaken, defensie, financieel-economische zaken, binnenlandse zaken en culturele zaken. Deze
organen zouden 'het hoogste bindende gezag' hebben op de verschillende
werkterreinen.
In de derde plaats valt in het regeerprogram de beperkte ruimte voor on
derhandelingen met de Republiek Indonesië op. Enerzijds werd van de Re
publiek geëist dat men de eigen buitenlandse betrekkingen zou opgeven en
was het opgaan van de Republiek in de federale VSI als principe aanvaard.
Anderzijds was bekend dat de gedachte dat Nederland verantwoordelijk
zou zijn voor het 'veiligstellen en handhaven van orde en rust' ook op het
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grondgebied van de Republiek, onaanvaardbaar was voor regering en leger
leiding te Djokjakarta. Van de Republiek werd niet minder verlangd dan
het opgeven van het eigen leger.
De conceptteksten van Beel waren overigens aanmerkelijk harder van
toon geweest. Hij schreef onder meer dat de staatkundige hervorming door
zou gaan ongeacht de houding van de Republiek. Ook had Beel een passage
willen opnemen waarin stond dat wanneer de handhaving van orde en
rust 'hetzij buiten, hetzij binnen het gebied der Republiek' dit vorderden,
'de daartoe geëigende maatregelen en derhalve in uiterste noodzaak ook
middelen der politionele actie (zullen) moeten worden gehanteerd'. De con
ceptteksten van Beel spraken ook over 'de onaanvaardbaarheid van verdere
taak- en bevoegdheidsverruiming van de Commissie van Goede Diensten'.
Samenvattend kan gesteld worden, dat de woorden 'politionele actie'
weliswaar de uiteindelijke tekst van het program niet haalden, maar dat de
neergelegde hoofdlijnen van beleid het bereiken van een vreedzame soeve
reiniteitsoverdracht er niet eenvoudiger op maakten. De PvdA zou blijven
volhouden dat in essentie het beleid van het kabinet-Beel werd voortgezet,
maar de lichte koerswijziging naar rechts, als gevolg ook van de verkie
zingsuitslag en van het toetreden van een CHU- en een VVD-minister, was
desalniettemin versluierd te vinden in de tekst van het regeerprogram.
E.M .J.A. Sassen53

M inister
Emmanuel Sassen, Maan voor zijn vrienden, had, toen hij in augustus 1948
minister van Overzeese Gebiedsdelen werd, een opvallend snelle carrière
achter de rug. Nadat hij op 25-jarige leeftijd zijn doctoraal examen in de
rechten te Nijmegen met succes had afgelegd en zich in Brabant had geves
tigd als advocaat en procureur, werd hij in 1939 al gekozen tot lid van Pro
vinciale Staten van Noord-Brabant, en meteen ook tot gedeputeerde, voor
de Roomsch-Katholieke Staatspartij. De Tweede Wereldoorlog belette hem
niet om politieke activiteiten te ontplooien. In september 1941 maakte Sas
sen deel uit van een driemanschap dat de Grondslagen van de Nederlandsche Unie schreef, één van de laatste schriftelijke stukken van de Unie. Als
gijzelaar in Beekvliet maakte Sassen deel uit van de zogeheten 'heren ze
ventien', een studiekring die vertrouwelijke besprekingen voerde over de
toekomst van het politieke leven in Nederland. Samen met o.a. W. Ban
ning, L. Einthoven, Lieftinck, Logemann, J.E. de Quay en W. Schermerhorn
vormde Sassen de vaste kerngroep in deze studiekring. Sassen sloot zich in
1944 van hieruit aan bij de sterk op een fundamentele vernieuwing van
Nederland aandringende Nederlandse Volksbeweging die zich in het
bevrijde zuiden danig roerde. Na een donderpreek van bisschop W.P.A.M.
Mutsaers van Den Bosch stapte Sassen eind 1944 uit de Nederlandse Volks
beweging. Hij conformeerde zich aan de bisschoppelijke lijn, volgens welke
katholieken zich slechts mochten aansluiten bij katholieke organisaties. Op
uitnodiging van Beel kwam Sassen in februari 1945 naar Londen voor over367
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leg met koningin Wilhelmina als lid van een delegatie van vertegenwoor
digers van het bevrijde zuiden. In 1945 werd Sassen al direct weer lid van
Gedeputeerde Staten van Brabant en in 1946 lid van de Tweede Kamer voor
de KVP. In die KVP gold hij als een gezaghebbend representant van de jon
geren en in de Kamer trok hij onder meer de aandacht door zijn doordachte
bijdragen aan de debatten over de buitenlandse politiek.

E.M.J.A. Sassen

Sassen genoot het vertrouwen van de KVP-fractievoorzitter Romme. Zo
maakte hij deel uit van het Commissie van Negen, dat speciaal met het oog
op de Indonesische kwestie in het leven geroepen was. Dit parlementaire
vertrouwenscollege ontving regelmatig vertrouwelijke informatie over de
ontwikkelingen in en om Indonesië en diende de regering zo nodig van ad
vies. Voor Sassen betekende deze uitverkiezing de eerste indringende ken
nismaking met het Indonesische vraagstuk.
Tijdens de kabinetsformatie van 1948 trad Sassen op als de persoonlijke
secondant van formateur Van Schaik. Toen de PvdA bij monde van Drees
het onaanvaardbaar uitsprak over Romme als minister van Overzeese Ge
biedsdelen, vroeg Van Schaik (op voordracht van Romme) Sassen voor die
post. De inmiddels 36-jarige Sassen stemde toe, hoewel zijn voorkeur eigen
lijk uitging naar Buitenlandse Zaken.
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Politieke en persoonlijke verkondingen
Sassen had zich eerst met Romme verstaan alvorens het aangeboden ambt
te aanvaarden. De KVP-fractieleider wist hem te overtuigen van de nood
zaak dat de KVP het Indonesiëbeleid in eigen hand nam. Hij mocht zich
verzekerd weten van de steun en de adviezen van Romme, die door Sassen
inderdaad veelvuldig geraadpleegd zou worden. Dat lag ook voor de hand,
daar de bewindsman nog over onvoldoende politiek gewicht beschikte om
zijn opvattingen geheel zelfstandig door te zetten. Zijn functioneren in het
kabinet ontleende zijn betekenis voorlopig vooral aan Rommes politieke
steun.
In Romme had Sassen een machtige beschermer, maar tevens een nogal
dogmatisch, in schema's denkend adviseur. Sassen mocht hem tutoyeren,
hetgeen bepaald een voorrecht betekende. Romme beheerste het politieke
toneel als geen ander en verstond de kunst in woord en geschrift op subtiele
wijze tegenstanders of oppositie verstolen-bedreigend te confronteren met
de mogelijke gevolgen van hun voorgenomen handelwijze. Hij zou echter
tot zijn teleurstelling ervaren, dat de ontwikkelingen in en rond Indonesië
zich niet naar zijn hand lieten zetten.
Het optreden van Sassen had iets astrants, met een pose van zelfverze
kerdheid en resoluutheid, die tal van collega's, onder wie Drees, hevig irri
teerde. De veel oudere, door de politieke wol geverfde Drees kreeg geen vat
op hem en zou al snel besluiten zijn invloed op de Indonesische politiek
via Stikker te doen gelden.
Stikker ontwikkelde zich als VVD-minister in een geheel andere richting
dan de KVP zich had voorgesteld toen men tijdens de kabinetsformatie zich
zo nadrukkelijk achter zijn kandidatuur stelde. Tijdens de formatie stond
hij een harde lijn voor, zelfs als dit een volstrekte Alleingang voor Neder
land met zich zou meebrengen. Tot aan de politionele actie zou Stikker
geen duidelijke alternatieven voor een oplossing bieden en uiteindelijk zou
hij kiezen voor Sassens standpunt: slaan. Vanaf januari 1949 echter bepleit
te hij vanwege de internationale repercussies méér soepelheid, méér in
schikkelijkheid en géén gebruik van geweld tegen de Republiek. In ieder
geval leende de minister-president Stikker een gewillig oor inzake de Indo
nesische politiek.
De verhouding met Van Mook was, nadat Sassen hem reeds op 12 augus
tus een ontactisch ontslagbriefje had gezonden, ernstig verstoord en dat
bleef zo tot 31 oktober 1948, Van Mooks laatste werkdag. Beel, vanaf 1 no
vember Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indië, was nauwelijks
een volgzamer 'onderkoning' voor Sassen. Beel had als HVK vrijwel de
zelfde, zeer uitgebreide, bevoegdheden als de voormalige lt. gouverneurgeneraal. Hij had als premier een groot politiek prestige verworven en zag
weinig reden om zich door Den Haag te laten regisseren.
Voor Sassen betekende de persoonswisseling dat hij staatsrechtelijk de
verantwoording kreeg te dragen voor hetgeen zijn partijgenoot en de voor
malige minister-president Beel aan beleid en initiatieven zou ontwikkelen,
veelal met voorbijzien van en soms met voorbijgaan aan de bewindsman.
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Voor Sassen zat er weinig anders op dan de lijn-Beel in het kabinet te verde
digen tegenover Drees c.s. en Stikker, die naar andere oplossingen uitzagen.
Zou Sassen Beels beleid willen corrigeren, dan liep hij het gevaar politiek te
gaan zweven tussen Beel (KVP) en Drees (PvdA plus Stikker).
Overzien we het tableau: Sassen naast de veel gezaghebbender Beel, af
hankelijk van Rommes steun, tegenover een aarzelende, soms weerspan
nige PvdA, voortdurend hinderlijk gevolgd door de vindingrijke Stikker en
verantwoordelijk tegenover de Staten-Generaal, waarin de meerderheid
van geen concessies aan de Republiek wilde weten, - dan zal een ieder moe
ten toegeven dat Sassens politieke overlevingskansen van meet af aan niet
bijster groot waren. Hoewel hij de grondwetsherziening en de Noodwet-Indonesië behendig met de benodigde tweederde meerderheid door de beide
kamers loodste en daarmee het wettelijk kader schiep voor elke denkbare
staatsrechtelijke oplossing; hoewel hij in Den Haag met de federalen over
eenstemming bereikte over de Bestuursregeling Indonesië in Overgangstijd,
het zogenaamde BlO-besluit, en hoewel hij voortdurend zijn politieke rug
dekking bij Romme en Beel veilig stelde - Sassen zou zijn lot als zondebok
niet ontlopen. Hoe het uiteindelijk zo ver kwam en in welke omstandig
heden Sassen het besluit meende te moeten nemen tot aftreden, willen wij
hieronder uiteenzetten.
Götzen, de 'boekhouder' van Sassen

Lubbertus Götzen zag het levenslicht op 10 oktober 1894 te Amsterdam. De
jonge Götzen doorliep zonder problemen de lagere school en de HBS. Na
zijn ontslag uit militaire dienst in februari 1919, behaalde Lubbertus in 1920
het accountantsdiploma en trad hij hetzelfde jaar in het huwelijk met Antonia Maria de Vriendt. Een jaar later aanvaardde hij een dienstbetrekking
bij het Nederlands-Indisch gouvernement als accountant en verhuisde hij
naar Batavia. In Nederlands-Indië maakte Götzen een voorspoedige car
rière. Binnen tien jaar was hij hoofd van de belastingaccountantsdienst. In
1935 werd hij thesaurier-generaal en op 21 november 1938 werd zijn loop
baan in Nederlands-Indië bekroond met de post van hoofd van het departe
ment van Financiën te Batavia.54 Aan het begin van zijn carrière ontwik
kelde Götzen ook enige politieke activiteiten. Zo was hij lid van het hoofd
bestuur van de invloedrijke Christelijk-Staatkundige Partij, het samenwer
kingsverband tussen de Indische partijafdelingen van ARP en CHU.
Zijn begrotingen heeft hij tot aan de Japanse inval verdedigd in de Volks
raad. Het Nederlands-Indische parlement bezat weliswaar beperkte bevoegd
heden, maar de Nederlands-Indische bewindslieden hielden er terdege reke
ning mee.5-'5 De Volksraadleden mochten adviezen geven ten aanzien van
wetten en amvb's en beschikten over petitie-, interpellatie- en vragenrecht,
maar niet over het budgetrecht.56 Hier deed Götzen ervaring op die later
goed van pas zou komen.
Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd nabij Poerwokerto. In het laatste
oorlogsjaar werd Götzen overgebracht naar het grote mannenkamp Bat-IV
te Tjimahi.57 Na de bevrijding in september 1945 vertrok de plichtsgetrou370
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we Götzen naar Batavia waar hij een ongelooflijke wanorde aantrof in het
gebouw waar eens het departement van Financiën gevestigd was. De Japan
ners hadden opdracht gegeven alle financiële bescheiden te v e r n i e t i g e n .58
Met wat nog restte moest Götzen zoiets als een departement van Financiën
opzetten. In februari 1946 maakte hij gebruik van een terugkeerregeling
voor Nederlanders, die tijdens de Japanse bezetting in burger kampen geïn
terneerd hadden gezeten. Het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen werd
zijn nieuwe werkkring; hij werd hoofd van de afdeling Financiën en was
gedelegeerde op tal van internationale conferenties.
foto Spaamestad

Minister L. Götzen, geflankeerd door zijn collega's Spitzen en Van Maarseveen

M inister zonder portefeuille
In juli 1947 werd zijn superieur minister Jonkman ziek en nam minister
president Beel diens ambt waar. Jonkman eiste bij zijn terugkeer in novem
ber dat naast hem een minister zonder portefeuille werd aangesteld speciaal
belast met de financieel-economische zaken van zijn ministerie. Hij voelde
zich niet capabel op dit terrein en stond onder grote druk van de Tweede
Kamer om de beloofde Indische begrotingen van 1945 tot en met 1947 in te
dienen. Beel stemde in met dit 'verzoek' en stelde Götzen voor. De premier
had de kundige hoofd ambtenaar leren kennen en waarderen tijdens zijn in
terimaat.
Jonkman kreeg zijn zin: Götzen werd tot minister zonder portefeuille be
noemd, speciaal belast met de financieel-economische zaken van het minis
terie van Overzeese Gebiedsdelen. Zijn takenpakket was bestuurlijk-technisch van karakter; hij hield zich onder meer bezig met zaken als pensioe371
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nen, wachtgelden, repatriëringen, schadeloosstellingen, maar ook met za
ken van begrotingstechnische aard. Hij was een echte administratief mana
ger en uitstekend geschikt voor de administratief-financiële begrotingsza
ken van het departement. Hij bezat echter geen reële politieke macht: Jonk
man en Beel waren politiek verantwoordelijk voor het algemeen regerings
beleid ten aanzien van Indonesië en Lieftinck voor de Indische financiën.
J.W.M. Engels constateert terecht dat formeel gezien Götzen door zijn lid
maatschap van de ministerraad en daaruit voortvloeiende aandeel in de
collectieve ministeriële verantwoordelijkheid een gelijkwaardig minister
was, maar gezien de interne taakverdeling tussen de ministers van het de
partement van Overzeese Gebiedsdelen feitelijk een onderminister w a s .5 9
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.60
Samen niet Sassen
Na de verkiezingen van 1948 vroeg formateur Beel aan Götzen zijn werk,
nu als staatssecretaris, te continueren. De grondwetsherziening van 1948
zou daartoe de mogelijkheid scheppen. Beel zou in deze opzet de post van
minister van Overzeese Gebiedsdelen combineren met het premierschap.
Tegen deze opzet opperde Götzen tal van bezwaren. Zo was hem gebleken
'dat het reeds thans voor verschillende instanties moeilijk is mij, als Minis
ter zonder Portefeuille als geheel "volwaardig" te aanvaarden'. Ook voor
het welslagen van de financieel-economische besprekingen met Suriname
en de Antillen was - 'gelet op de gevoeligheid van de Rijksgewesten aldaar'
- het vrijwel onontbeerlijk dat de besprekingen op ministerieel niveau wer
den gevoerd. Met het vorenstaande in het achterhoofd bleven volgens hem
twee wegen open: '(...) 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 ministerie over, daartoe tezijnertijd bijgestaan door
een staatssecretaris en U belast mij met de portefeuille van Overzeese Ge
biedsdelen, welke oplossing mij de meest juiste lijkt, omdat daardoor
enerzijds aan mijn positie het reliëf wordt gegeven dat zij in deze tijden be
hoeft en omdat anderzijds die portefeuille met de talrijke vraagstukken,
welke zich op "mijn" terrein thans voordoen, toch meer dan gevuld is.'61
Kortom hij wilde zich niet laten 'degraderen' tot staatssecretaris, hoewel hij
in wezen een positie zocht vergelijkbaar met die van Nederlands-Indisch
departementshoofd: een a-politieke functie.
De kabinetsformatie bewoog zich in een andere richting dan was voor
zien door Beel en Götzen. Uiteindelijk werd Sassen minister van Overzeese
Gebiedsdelen. Op advies van Beel liet Sassen de bestaande positie van en de
werkverdeling met Götzen intact. Mede hierdoor was de samenwerking
tussen beiden uitstekend, hetgeen zich uitte in regelmatig overleg en
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(meestal) de steun van Götzen voor het politieke beleid van Sassen in de
ministerraad. Voor minister Götzen veranderde er dus niets; hij bleef zich
voornamelijk met de kerntaken van zijn directoraat bezig houden en hield
zich tijdens de discussies in de ministerraad op de vlakte, óók als het over
Indonesië ging. Geen enkele uitlating van hem wees op verbondenheid met
de politieke partij waarmee hij sympathiseerde: de ARP, die op dit punt vol
strekt conservatief, zo niet reactionair was.62
R egeringsverklaring

Op 12 augustus 1948 verscheen het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer.
Premier Drees legde een korte regeringsverklaring af. De op Indonesië be
trekking hebbende passages vormden de hoofdmoot. Drees stelde vast, dat
de tegenstellingen in de Nederlandse samenleving 'scherper' waren 'dan
wij in de tijd der bezetting mochten hopen'. Hij kende de oorzaken: 'Vóór
alles (...) worden die verhoudingen in ongunstige zin beïnvloed door de te
genslagen, ondervonden bij de pogingen om het Indonesische vraagstuk tot
een bevredigende oplossing te brengen. Daarop zal dan ook de aandacht van
Regering en Volksvertegenwoordiging zich in de eerste plaats hebben te
richten.' Inderdaad zou de kwestie-Indonesië gedurende de gehele regeer
periode het politieke leven domineren.
Drees constateerde voorts dat overeenstemming met de federalisten over
de interimregering, de staatsinrichting van de VSI en de Unie in het ver
schiet lag. Toch was hij weinig optimistisch: 'Uitermate teleurstellend blijft
de verhouding tot de Republiek, zowel omdat uitwerking van de overeen
stemming, die op de Renville was verkregen, tot nog toe niet kon worden
verwezenlijkt als omdat de schendingen van het bestand toenemen, schen
dingen waarbij veelal wel niet de Republikeinse regering rechtstreeks be
trokken is, maar waarin toch meermalen Republikeinse instanties de hand
hebben.' De feitelijke situatie was dat de onderhandelingen met de Repu
bliek al sinds bijna twee maanden stil lagen en dat sinds juli op grote schaal
TNI-eenheden in door de Nederlanders bezette gebieden infiltreerden. Toch
was het volgens de nieuwe premier van groot belang 'dat de Republiek op
korte termijn haar plaats inneemt in de Verenigde Staten van Indonesië,
die bezig zijn zich te vormen'. Omdat allereerst vertegenwoordigers van de
BFO een beroep deden op de medewerking van de Republiek, en ten tweede
de Commissie van Goede Diensten (CGD) haar pogingen wilde hervatten
om overeenstemming te bevorderen, 'moge dezerzijds opnieuw worden
uitgesproken en ook practisch tot uiting gebracht, dat Nederland ten volle
bereid is zijn woord gestand te doen, maar dit zelfde verwacht en verlangt
van de wederpartij'.63
Eén dag later, op 13 augustus, vond in de Tweede Kamer het debat plaats
over de regeringsverklaring. De eerste spreker was KVP-fractievoorzitter
Romme. Hij stemde in met de grondslagen van het voorgenomen beleid.
Hij noemde in het bijzonder 'de voorgenomen instelling in overgangstijd
van een waarlijk Indonesische federale Interim-Regering'. Met de nadruk
op 'waarlijk Indonesisch’ gaf Romme voor de goede verstaander aan, dat in
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de interimregering geen plaats diende te zijn voor mensen als Van Mook.
Romme had twee vragen aan de regering. Allereerst wilde hij weten of de
staatkundige vormgeving van Indonesië 'onder iedere omstandigheid’ zou
voortgaan, dat wil zeggen: óók indien de Republiek niet zou meewerken. In
de tweede plaats miste hij een mededeling over de communistische infil
tratie in Indonesië. Meer commentaar had Romme niet.64
Na hem sprak Oud, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Ook deze
sprak zijn waardering uit voor de 'reële' regeringsverklaring. Over Indone
sië was hij kort: 'Dat de Regering een beroep blijft doen op de medewerking
van de Republiek, begrijpen wij, maar het is goed, dat de Regering duidelijk
heeft uitgesproken, dat de toestand, zoals hij nu is, zeker niet lang meer zal
kunnen voortduren; wij verwachten, dat de Regering hier vóór alles een
krachtig bewind zal voeren, dat op korte termijn tot deugdelijke resultaten
zal kunnen leiden.'65
Evenals Romme benadrukte de PvdA'er Van der Goes van Naters de
noodzaak van de stichting van een 'waarlijk Indonesische' interimregering.
De 'huidige prae-federale Regering' was dat niet. Van der Goes was blij met
het optimisme van het kabinet spoedig met de federatieve staten tot een ak
koord hierover te komen: 'Hier is een sleutel voor de oplossing der proble
men te vinden in de wijze uitspraak van de Regering, dat bij Nederland de
wil dient voor te zitten, (...) de aspiraties van de volkeren overzee te begrij
pen en daaraan zoveel mogelijk recht te doen wedervaren.’ Het woord 'Re
publiek' nam hij niet in de mond, evenmin als de naam 'Van Mook'.
H.W. Tilanus (CHU) sloot de rij van fractievoorzitters van de regerings
partijen. Ook hij uitte zijn tevredenheid met de tekst in de regeringsverkla
ring gewijd aan het 'belangrijkste thema’, de 'Indische politiek', maar deed
dat niet zonder kanttekeningen. Hij zei de hoop van de regering op een
overeenkomst met de Republiek niet te delen en vroeg zich daarom af: '(...)
is verder overleg niet nutteloos?' Tilanus citeerde uitvoerig uit brandbrie
ven van planters over infiltraties, terreur, sabotage en moorden in door Ne
derland bezette gebieden. Hij meende dat deze toestand niet langer mocht
voortduren. Met harde hand moest daaraan een eind worden gemaakt. Tila
nus nam overigens afstand van de nieuwe kamerleden P.S. Gerbrandy
(ARP) en Welter, die hij verweet 'alleen negatief zich te uiten' en te weinig
oog te hebben voor 'de veranderingen in het staatkundig denken en voelen,
die zich na de oorlog in heel de wereld hebben voltrokken’.66
Als eerste woordvoerder van de oppositie meldde Welter zich op het
spreekgestoelte. Hij uitte zich in felle bewoordingen over het beleid van de
vorige regering. Het was niet verbazend dat hij het als een gunstig voor
teken zei te beschouwen 'dat het monopolie van de Partij van de Arbeid (...)
op het gebied der Indische politiek thans is gebroken. (...) Ik bewonder de
moed van de heer Sassen om de politiek, economisch en financieel volko
men insolvente Indische boedel van het vorig Kabinet over te nemen.'
Welter riep op tot het herstel van orde en rust ook ten behoeve van 'de 20 a
25 miljoen mensen, die op het gebied van de republiek wonen'.67
De vergadering werd vervolgens geschorst. Het debat werd na het week
einde op 17 augustus voortgezet. ARP-fractievoorzitter J. Schouten beet de
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spits af. De regeringsverklaring had hem ernstig teleurgesteld. VVD en CHU
hadden immers in de verkiezingscampagne gepleit voor een 'omwenteling
van het roer ten aanzien van het Regeringsbeleid inzake Indië'. 'Er is thans
in de Regeringsverklaring minder te vinden van de Jonkmamiiaanse en
meer van de Rommeniaanse stijl, maar dit verschil raakt, als ik het goed
zie, ten principale het beleid zelf niet.'68 Schouten stond geruime tijd stil bij
'het communistische gevaar in Indië'. Naar zijn mening moest, om dit ge
vaar te kunnen keren, afgezien worden van alle overleg met de Republiek
Djokja.69
Voor de CPN sprak fractieleider S. de Groot. Deze weet de door Drees ge
noemde 'tegenslagen' aan het regeringsbeleid zelf, met name aan de 'con
ceptie van de Unie'. Hij noemde die 'niets anders dan een voortzetting in
andere vorm van een koloniale overheersing'. Over de communistische in
vloed in Indonesië merkte hij op: 'Wil men daartegen nu met geweld op
treden? (...) Wat is dit nu in wezen? Het is de nationaal-socialistische gedachtengang, het is het fascisme, dat onder het mom van anticommunisme
zijn eigen doeleinden poogt te verwezenlijken.'70
Als laatste in eerste termijn sprak de SGP'er P. Zandt. Volgens hem wekte
de regeringsverklaring de indruk dat het beleid van deze regering 'op dit
punt op dezelfde jammerlijke voet zal voortgezet worden, waarop het tot
nog toe door het voorgaande Ministerie gevoerd is’. Als die indruk klopte
'dan zullen wij ons daar even sterk tegen moeten verzetten, zoals wij dit
steeds gedaan hebben'.71
Het antwoord van Drees was uitvoerig en afgewogen. Hij begon met een
vergelijking tussen het Nederlandse beleid in Indonesië en dat van andere
westerse landen in Zuid- en Zuidoost-Azië. De CPN hield hij de toestand in
Birma voor, waar sinds de onafhankelijkheid in 1947 twee communistische
facties onderling een bloedige burgeroorlog uitvochten; de ARP en Welter
wees hij op Indo-China, waar Frankrijk na het mislukken van de onder
handelingen met de nationalisten tot een zware militaire actie was overge
gaan. Ook wees hij op de onlusten in voormalig Brits-Indië en op de burger
oorlog in China. 'Dit alles (...) maant op zich zelf reeds tot enige voorzichtig
heid, indien men al wat in Indonesië niet bevredigend is, aan Regerings
daden meent te kunnen wijten. In deze stormhoek kan geen enkel beleid
waarborgen, dat de weg naar de toekomst begaan wordt zonder dat er onge
lukken gebeuren.' Drees plaatste het voorgenomen beleid ook in het licht
van de jaren sinds 1945. 'Hier is niet geprobeerd iets nieuws te stellen. Hier
is getracht er aan te herinneren, dat Nederland bepaalde verbintenissen
heeft aangegaan. (...) Men kan over de uitwerking (...) verschillend denken.
Er zal over die uitwerking overleg nodig zijn. Maar waar is Nederland in
ternationaal, in Indonesië, en hier in het land, indien het nu dit gegeven
woord verloochent? In dit opzicht is er naar mijn mening geen weg terug.’
In zijn antwoord aan Romme verbond hij hieraan nog de opmerking: 'Deze
staatkundige vormgeving moet doorgaan (...) ook als wij onverhoopt met
de Republiek niet tot een werkelijk ook uit te voeren akkoord zouden ko
men.' De tijdens de formatie uit het regeerprogram gehouden dreiging met
een militaire actie tegen de Republiek dook hier dus plotseling weer op.
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Ook De Groot kreeg antwoord. Drees meende, dat de Republiek vrijwillig
de Renville-akkoorden had getekend en daarbij de 'federale organisatie ten
slotte aanvaard heeft'. De oproep van Welter om de onderhandelingen met
de Republiek direct af te breken, wees de premier af: 'Zowel de Commissie
van Goede Diensten als de Bandoengse conferentie zijn op dit ogenblik ac
tief en nu zou het (...) toch geheel onaanvaardbaar zijn, als in dit stadium
die pogingen om tot een oplossing te komen plotseling van Nederlandse
zijde onderbroken werden. Indien het onverhoopt niet mogelijk mocht zijn
om tot overeenstemming te komen, dan zal Nederland moeten vermijden,
dat het daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld en daarvoor de
schuld draagt.' In antwoord op Tilanus en Welter erkende Drees de plicht
tot herstel van orde en rust in de door Nederland bezette gebieden, maar hij
zei zich in dit verband geen illusies te maken: '(...) men behoeft toch slechts
het land te zien, zich de afstanden daar te lande voor ogen te stellen, de
bergachtige terreinen, de bossen, om zich te kunnen indenken hoeveel
mensen er daar beschikbaar moeten zijn, teneinde orde en veiligheid te
kunnen waarborgen, nu in tegenstelling tot vroeger een enorm aantal wa
penen in handen is van degenen die zich schuilhouden en de aanslagen
plegen. Men zal begrijpen, dat volstrekte veiligheid onder deze omstandig
heden binnen korte tijd niet te verzekeren is.’72
Juist door het Indonesische probleem in een breder kader te plaatsen, ver
bindingen te leggen met het beleid van het voorgaande kabinet en door
plausibele kanttekeningen te plaatsen bij de Nederlandse mogelijkheden,
oversteeg Drees het niveau van de meeste sprekers uit de Kamer.
Romme had in tweede termijn over Indonesië weinig meer te melden.
Hij kapitaliseerde vooral de door hem geboekte winst in de vorm van de
verklaring dat de staatkundige vormgeving van Indonesië voortgang zou
vinden, ook als een akkoord met de Republiek er niet in zou blijken te zit
ten.
Oud sloot zich bij de woorden van de premier aan om het toetreden van
de VVD tot het kabinet te verdedigen. Hij erkende dat er geen sprake kon
zijn van 'tabula rasa'. 'Nu hebben wij gezegd: gegeven die toestand, die er
is, willen wij proberen, er door onderlinge samenwerking van te maken
wat er van te maken is.'73
Van der Goes had niets toe te voegen aan hetgeen reeds gezegd was.
Tilanus deed dat wel. Hij waardeerde het betoog van de premier, maar
was het niet eens met diens stelling dat er niemand een verwijt te maken
viel: '(...) ik geloof toch, dat, wanneer wij niet in het eerste jaar een optreden
hadden gezien als dat van de heren Schermerhorn en Logemann en wan
neer niet in Indië de politiek van de heer Van Mook zo scherp zou zijn ge
volgd, de moeilijkheden minder zouden zijn geweest dan waarvoor dit Ka
binet thans staat’ 74
Welter gaf Drees een meer fundamentele repliek: 'Het is altijd onze trots
geweest, dat wij het beter hebben gedaan dan in Birma, India en Frans IndoChina is geschied. De tragische ontwikkeling, die zich bij ons heeft voor
gedaan, zou niet nodig zijn geweest, indien wij na de capitulatie van Japan
een andere politiek hadden gevoerd.'75
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Schouten beperkte zich tot algemene opmerkingen, want het Indonesië
beleid zou reeds de volgende dag opnieuw aan de orde komen bij de behan
deling van de grondwetsherziening in tweede lezing.
Drees benadrukte in zijn antwoord nogmaals dat Nederland tot het uiter
ste zou moeten trachten met de Republiek tot overeenstemming te komen.
Ook wees hij erop dat men de kwestie van het herstel van orde en rust ten
aanzien van de Republiek 'niet op dezelfde wijze (kan) stellen als men dit
kan doen ten aanzien van de gebieden, waar wij op dit ogenblik zeggen
schap hebben’. In de tweede plaats nam hij het op voor Van Mook ('die zich
hier niet kan verantwoorden'). 'Ik zou willen opmerken, dat men deze zaak
niet moet bespreken ten koste van iemand, die zich jarenlang ontzaglijke
inspanning heeft moeten getroosten, zonder zich om rust of gezondheid te
bekommeren, om een oplossing in Indonesië te bereiken, die waarlijk niet
zal betekenen een verbreking van de verhoudingen, maar die juist een sa
menwerking tussen Nederland en Indonesië zal bestendigen.’76 Geheel an
ders dan Romme en Van der Goes wenste Drees blijkbaar over de hoofden
van de kamerleden heen aan Van Mook - tot wiens ontslag besloten was zijn waardering te doen toekomen.
Om tien minuten na middernacht werd de vergadering gesloten. Drees
toonde meer begrip voor de 'nationalistische storm', die in en over de voor
malige koloniën woei, dan menig kamerlid en fractievoorzitter. Hoewel al
lesbehalve Indoloog, zelfs provinciaals, voelde hij wonderwel aan dat Ne
derland in Indonesië méér weerstand ontmoette dan enkel van wat 'onwil
lige en onbetrouwbare' lieden als Soekarno c.s.
W o o rd v o erd ers

Commissie van Negen
In februari 1948 besloot het kabinet-Beel tot de instelling van een commissie
van negen parlementsleden - de zogenoemde Commissie van Negen, ook
wel College der Negenmannen genoemd. De commissie, die was samen
gesteld uit leden van beide kamers, zou met de regering de voor de soeve
reiniteitsoverdracht noodzakelijke grondwetsherziening en het ontwerpUnieverdrag voorbereiden. 'Dit doende zal de oppositie later de Regering
niet kunnen verwijten, dat zij voor een fait accompli gesteld wordt met be
trekking tot de inhoud van het statuut voor de Unie', aldus premier Beel,
die tevens zei dat hij met de commissie 'alle hoofdlijnen' wilde bespreken.
Het was de bedoeling dat ze het parlementaire aandeel zou vormen in de
Nederlandse delegatie naar een beoogde Ronde-Tafelconferentie.77 De com
missie kwam voor het eerst bijeen op 11 maart 1948. Vanaf augustus 1948
waren lid: Van der Goes, Jonkman en Logemann (PvdA), A.H.J.L. Fiévez,
P.A. Kerstens en Romme (KVP), H.J.W.A. Meijerink (ARP), Tilanus (CHU)
en G. Vonk (VVD). Na de dood van Fiévez, in mei 1949, zou Th.M.J. de
Graaf diens plaats innemen. In datzelfde jaar werd Vonk vervangen door
H.A. Korthals. Sassen en Stikker waren vóór hun benoeming tot minister
lid geweest van de commissie. De commissie kwam bijeen met de ministers
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Stikker, Sassen, Götzen en Van Maarseveen, onder voorzitterschap van
Drees.
In de woorden van F.J.F.M. Duynstee ontwikkelde de Commissie van
Negen zich tot ’een soort parlementair curatorium voor de Indonesische
politiek'.7S Ook Bank legt er de nadruk op dat het belang van de commissie
veeleer lag in de controle op het Indonesiëbeleid dan in de perfectionering
van de Unie. Zij zou de parlementaire controle tijdens de onderhandelin
gen in Indonesië 'zeer dicht (...) bij de uitvoerende macht’ brengen, aldus
Bank.79 Toch moet in dit hoofdstuk onderzocht worden in hoeverre het ka
binet-Drees-Van Schaik Beels voornemen 'alle hoofdlijnen' in de commis
sie te bespreken, heeft ingevuld. De commissie die in de periode tot aan de
RTC tien maal onregelmatig vergaderde, kwam in elk geval niet bijeen in
de spannende maanden oktober 1948-januari 1949 waarin onder meer de
tweede politionele actie plaatsvond. Weliswaar waren de commissieleden
in de tussenliggende periode niet geheel buitengesloten geweest: in novem
ber reisden vijf leden (Van der Goes, Meijerink, Romme, Tilanus en Kort
hals) met Stikker en Sassen mee naar Indonesië als 'waarnemers met advi
serende stem '.80 Zij werden in Indonesië echter niet veel wijzer van de
gang van zaken, met uitzondering van Romme die, als enige, over zeer goe
de contacten beschikte.
Waarom de Commissie van Negen in die belangrijke maanden niet bij
een is geweest, is niet duidelijk. Romme klaagde er op 2 januari 1949 in een
persoonlijke notitie over dat de commissie 'nogal wonderlijk, thans plotse
ling buiten spel is gezet'.81 Drees verklaarde op 3 februari de lange periode
van stilte uit het aflopen van de besprekingen met de Republikeinen voor
de politionele actie. 'Na de actie, de behandeling in de Veiligheidsraad,
voortijdige en onjuiste berichtgeving - vooral van buitenlandse persbureaux - etc. verkeert het Indonesisch probleem opnieuw in een virulente
phase, zodat de Regering het op prijs stelt weer eens met de leden van de
commissie van gedachten te wisselen', aldus Drees op 3 februari.82 Maar dat
verklaart niet waarom de commissie niet eerder bijeengeroepen was, met
name gedurende de cruciale maanden december 1948 en januari 1949. Had
men ze na het aannemen van de Noodwet minder nodig? Wenste het kabi
net geen pottekijkers bij de toch al moeizaam verlopende interne besluit
vorming? Verwachtte Drees extra moeilijkheden?
Na afloop van de RTC werd de Commissie van Negen niet direct ontbon
den omdat zij wellicht assistentie zou kunnen verlenen bij de parlemen
taire behandeling van de akkoorden en bij de eerste besprekingen van de
Unie-organen. In februari 1950 besloot het kabinet de commissie te ontbin
den.83
Indonesische

com m issie

Op voorstel van de kamervoorzitter werd in september 1948 de vaste ka
mercommissie voor Indische Zaken gesplitst. Voortaan bestonden er naast
elkaar een commissie voor aangelegenheden betreffende Indonesië en een
voor Suriname en de Nederlandse Antillen.84 Lid van de Indonesische
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commissie waren Romme (voorzitter), Meijerink, Vonk, Fiévez, De Graaf,
Schermerhorn, Zandt, F.H. van de Wetering (CHU) en N. Stufkens (PvdA).
Na de dood van Fiévez, in mei 1949, zou J.J. Fens diens plaats innemen.
Plaatsvervangend lid waren P.J.S. Serrarens, Chr.J.M. Mol en M.M.A.A.
Janssen voor de KVP, F.J. Goedhart en J. de Kadt voor de PvdA, J.A.H.J.S.
Bruins Slot (ARP), Korthals, Welter en Tilanus. Sinds het begin van de
werkzaamheden van het nieuwe parlement zat er geen communist meer in
de commissie. Op 29 juli 1948 nam de Kamer, met alleen de communis
tische stemmen tegen, de motie-Romme aan, die de CPN uitsloot van het
'gevoelige' overleg.85
Tot het begin van de RTC zou de Indonesische commissie in totaal tien
maal bijeenkomen. Aanvankelijk gebeurde dat eens in de twee maanden.
Na de behandeling van de besprekingen in Kalioerang, in december 1948,
vergaderde de commissie niet meer tot 10 mei 1949, vervolgens drie maal in
juni en twee maal in juli. De commissie kwam voor het laatst in de oude
vorm bijeen op 2 september. In februari 1950 zou de vaste kamercommissie
voor Uniezaken haar eerste vergadering houden.
Voornaamste sprekers in het parlement
De leden van de Commissie van Negen en van de Indonesische commissie
waren natuurlijk ook in het parlement de voornaamste woordvoerders van
hun partij. Voornaamste spreker in het Indonesiëdebat voor de KVP in de
Tweede Kamer was de invloedrijke Romme. Hoewel leider van de KVP,
fractievoorzitter en staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant, had
Romme geen specifieke Indonesische ervaring. Toch was hij, eigenlijk als
enig kamerlid, uitstekend geïnformeerd over de gang van zaken. Rommes
secondant was De Graaf, die in september 1948 in de Kamer kwam op één
van de, na de kabinetsformatie vrijgekomen plaatsen. De Graaf, burgemees
ter van Maasdriel, was van 1937 tot 1946 werkzaam geweest bij de rechter
lijke macht in Nederlands-Indië. Voornaamste woordvoerder inzake Indo
nesië in de Eerste Kamer was Kerstens. Kerstens was ambtenaar in Nederlands-Indië en lid van de Volksraad geweest; van 1941 tot 1944 was hij mi
nister van Handel in de regering in ballingschap. In 1946 kwam hij voor de
KVP in de senaat. Hij zou zich daar ontpoppen als vooruitstrevend. Te
vooruitstrevend naar de mening van veel partijleden, die overigens ook
kritiek hadden op zijn grootse, Bourgondische levensstijl.86 Hij werd in
1947 gedwongen ontslag te nemen als hoofdredacteur van De Tijd en in
1948 mislukte zijn kandidatuur voor het ministerschap op Overzeese Ge
biedsdelen. Binnen zijn partij was Kerstens daardoor tamelijk geïsoleerd.
Voor de PvdA was Schermerhorn meestal de eerste spreker in de Tweede
Kamer. Schermerhorn was hoogleraar in Delft, van 1945 tot 1946 minister
president en van 1946-1947 voorzitter van de commissie-generaal voor Nederlands-Indië. Bij majeure kwesties voerde ook fractieleider Van der Goes
het woord. Van der Goes' positie in de Indonesische kwestie was veel min
der sterk dan die van Romme. Met J.J. Vorrink was hij in een hevige strijd
verwikkeld om het partijleiderschap, terwijl Drees hem op een afstand
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hield en nauwelijks van informatie voorzag. Als derde spreker namens de
PvdA trad meestal op F.J. Goedhart, oud-verzetsman en Parool-journalist
onder zijn schuilnaam Pieter 't Hoen. Sinds 1945 lid van de Tweede Kamer,
gold Goedhart als exponent van de linkervleugel van zijn fractie. Hij onder
hield goede contacten met N. Palar, oud-PvdA-kamerlid en sinds 1947 ver
tegenwoordiger van de Republiek bij de VN. Vanwege dit contact werd hij
gewantrouwd door Drees en Van der Goes.87 Na de soevereiniteitsover
dracht zou De Kadt eerste woordvoerder van de PvdA worden in de Tweede
Kamer. De Kadt was journalist. Hij was vóór de oorlog prominent lid ge
weest van de Communistische Partij Holland, maar hij was overgestapt
naar de SDAP. De oorlog bracht hij door in Indonesië. In 1946 sloot hij zich
aan bij de PvdA, in 1948 kwam hij in de Kamer. Mèt Goedhart gold hij als
exponent van de linkervleugel, terwijl zij zich tegelijkertijd lieten gelden
als felle anticommunisten. In de Eerste Kamer was Jonkman de voornaam
ste woordvoerder van de PvdA. Jonkman was voor de oorlog onder meer
officier van justitie in Semarang en Makassar geweest. Ook was hij lid van
de Volksraad, waarvan hij in 1939 voorzitter werd. In het kabinet-Beel was
hij minister van Overzeese Gebiedsdelen geweest.

Parlementaire commissie in Indonesië, december 1948; van links naar rechts: H.A. Korthals,
H.J.W.A. M eijerink, generaal S.H. Spoor, H.W. Tilanus, M. van der Goes van Naters en
C.P.M. Romme (bron: Nederlandse Gedachten 8 (1952) p. 280)

In de Tweede-Kamerfractie van de CHU was Tilanus, fractievoorzitter en
partijleider, zonder twijfel de dominerende figuur. Toch respecteerde deze
oud-officier van de landmacht de eigen verantwoordelijkheid van zijn frac
tiegenoten zozeer dat hij nooit discipline eiste; afwijkend stemgedrag werd
door hem getolereerd. Deze kwaliteiten zouden in de jaren 1948-1951 wel
eens de redding van de CHU kunnen zijn geweest, want zowel de partij als
de fracties in Tweede en Eerste Kamer waren ernstig verdeeld over de Indo
nesische kwestie. Tilanus steunde het regeringsbeleid evenals de tweede
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spreker Van de Wetering, oud-predikant in Nederlands-Indië, terwijl de
rechtervleugel gevoelig bleek voor de argumenten van het Nationaal Co
mité Handhaving Rijkseenheid. Vertegenwoordigde Tilanus de officiële
lijn van de CHU, de 'dissidenten' werden vanaf het begin aangevoerd door
senator J. Reijers. Reijers combineerde zijn lidmaatschap van de Eerste Ka
mer met het ambt van burgemeester van Kamerik. Reijers was tweede spre
ker van zijn partij in de senaat inzake Indonesië, na R. Pollema.
Ook de VVD was verdeeld over de Indonesische kwestie. In de cruciale
periode november 1948-juli 1949 zou Oud, partijleider en fractievoorzitter
in de Tweede Kamer, er evenwel in slagen de fracties in Eerste en Tweede
Kamer unaniem achter het regeringsbeleid te houden. Oud was van 1933 tot
1937 minister van Financiën en van 1938 tot en met 1952 (met een onder
breking in de oorlogsjaren) burgemeester van Rotterdam. Fractiespecialist
in de Tweede Kamer was Vonk. Vonk had voor de oorlog gediend bij de
rechterlijke macht in Nederlands-Indië. Als procureur-generaal had hij de
Indonesische nationalisten van nabij leren kennen; hij was verantwoorde
lijk voor de internering van onder meer Hatta. In de Eerste Kamer was frac
tievoorzitter A.N. Molenaar de voornaamste woordvoerder, met als tweede
spreker meestal W.C. Wendelaar, een sympathisant van het Nationaal Co
mité Handhaving Rijkseenheid.
Voor de ARP, de grootste oppositiepartij, voerden in de Tweede Kamer
het woord fractieleider Schouten en fractiespecialist Meijerink. Meijerink
was onderwijzer geweest in Nederlands-Indië. In 1937 kwam hij in de
Tweede Kamer. Veelal sprak ook Gerbrandy, oud-hoogleraar aan de Vrije
Universiteit en minister-president in ballingschap in Londen en een van de
leidende figuren van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. In
de Eerste Kamer sprak vooral fractievoorzitter A. Anema.
Welter was ambtenaar geweest bij het binnenlands bestuur op Java. Hij
was drie maal minister van Koloniën geweest, laatstelijk van 1939 tot 1941.
In 1945 kwam hij voor de KVP in de Eerste Kamer. Wegens zijn behou
dende en kritische opvattingen verloor hij die zetel het jaar daarop. Tijdens
de periode-Beel keerde Welter zich in toenemende mate zowel tegen het In
donesiëbeleid als tegen de rooms-rode samenwerking. Hij werd bestuurslid
van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. Toen hij in 1948 niet
op een kieslijst van de KVP werd geplaatst besloot Welter met een eigen
lijst aan de verkiezingen deel te nemen. Hij haalde royaal de kiesdeler.
Zandt, tenslotte, was predikant geweest vóór hij in 1925 voor de SGP in
de Tweede Kamer kwam.
De communisten waren niet vertegenwoordigd in de Commissie van
Negen noch in de Indonesische commissie: voor de CPN spraken in de
Tweede Kamer fractievoorzitter De Groot en B.J. Stokvis, advocaat en pro
cureur in Amsterdam en een van de weinige intellectuelen in de top van
zijn partij. In de Eerste Kamer spraken A.D. Schoonenberg eii J. van Santen.
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De grondwetswijziging in tweede lezing

Het eerste wetsontwerp van enige betekenis dat de nieuw gekozen Tweede
Kamer na de regeringsverklaring te behandelen kreeg, was de grondwets
wijziging in tweede lezing. Dit wetsontwerp, de directe aanleiding voor de
vervroegde verkiezingen, omvatte in feite vier wijzigingen. In de eerste
plaats moest de Grondwet worden aangepast om nieuwe staatsrechtelijke
verhoudingen met Indonesië mogelijk te maken. Daarnaast werden ook
voorstellen met betrekking tot het inkomen van de koning die aftreedt, de
instelling van de functie van staatssecretaris en een voorstel betreffende de
overgang van grondwettelijke bevoegdheden van burgerlijke gezagsorga
nen op andere gezagsorganen gedaan. Deze laatste drie voorstellen zijn el
ders behandeld; hier bepalen wij ons tot de hoofdmoot: de grondwetsartike
len voor 'een nieuwe rechtsorde' in Indonesië.88
V o orgesch iedenis

De grondwetsherziening had een lange voorgeschiedenis.89 Het was Beel,
als minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Schermerhorn-Drees,
die de eerste aanzet gaf. Hij voorzag dat in verband met de ontwikkelingen
in Indonesië een grondwetsherziening nodig zou zijn en stelde een staats
commissie in. Deze moest zich buigen over de procedure die in dat geval ge
volgd moest worden. Beel meende dat de bestaande procedures te veel tijd
vroegen en achtte twee kamerverkiezingen kort achter elkaar (inclusief de
bijbehorende campagnes en formaties) ongewenst, juist met het oog op de
wenselijkheid van een slagvaardig Indonesiëbeleid. De staatscommissie
werd geïnstalleerd op 1 maart 1946. Het uiteindelijk resultaat was een voor
stel om grondwetswijzigingen niet meer afhankelijk te maken van een
tweederde meerderheid, maar een drievijfde meerderheid voldoende te
achten. Dit voorstel werd in eerste lezing nipt door de kamers van het
rompparlement aanvaard, kort voor de verkiezingen van 17 mei 1946. In
het eerste gekozen naoorlogse parlement sneuvelde het in tweede lezing in
de Tweede Kamer op 30 oktober 1946 90 Alles bleef dus bij het oude: voor de
grondwetswijzigingen was een tweederde meerderheid in beide kamers no
dig. Deze omstandigheid is van zeer groot belang geworden voor de parle
mentaire verhoudingen. Ieder substantieel voorstel inzake het Indonesië
beleid werd daardoor immers getrokken in de noodzaak uiteindelijk twee
derde van het parlement achter de regering te krijgen.
Nadat begin 1947 het Linggadjati-akkoord was ondertekend, was het voor
de Nederlandse regering noodzaak een meer gedetailleerd voorstel voor de
staatkundige vormgeving van de VSI en van de Nederlands-Indonesische
Unie op te stellen. Het akkoord van Linggadjati gaf de hoofdlijnen weer van
de beoogde Unie. Op basis hiervan werd de eerste uitgewerkte schets van de
Unie opgesteld in mei 1947. Als gevolg van de eerste politionele actie ver382
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dween deze schets echter in een bureaulade op het ministerie van Overzee
se Gebiedsdelen. Na het ingrijpen van de Veiligheidsraad werden de onder
handelingen voortgezet. De Nederlandse delegatie had een nieuw voorstel
nodig voor de soevereiniteitsoverdracht. Beel stelde daartoe in september
1947 een staatscommissie in tot herziening van de Grondwet, waarin naast
deskundigen van buiten het parlement ook Tweede-Kamerleden zitting
hadden. De herziening diende gebaseerd te zijn op het Linggadjati-akkoord.
Op 17 januari 1948 werd op het Amerikaanse marineschip Renville, een
tweede akkoord met de Republiek bereikt, waarin opnieuw werd vastgelegd
dat er een Unie zou komen.91 De in dit akkoord opgenomen politieke en
staatsrechtelijke uitgangspunten maakten een uitgewerkt concept nodig, op
basis waarvan onderhandeld kon worden. H.L.F.K. van Vredenburch, Ne
derlands belangrijkste onderhandelaar in Indonesië, wist de regering-Beel
eind februari 1948 ertoe te bewegen hiervoor de schets van de Unie uit mei
1947 uit de bureaulade te halen en licht aan te passen 92
Inmiddels had de staatscommissie tot herziening van de Grondwet haar
eindverslag ingediend. De behandeling van de grondwetsherziening in het
parlement kwam daarmee in zicht. Begin maart 1948 stelde Beel de Com
missie van Negen in die de Uniegedachte, als opgenomen in de nieuwe
grondwetsvoorstellen, nader moest uitwerken als voorbereiding op de Ron
de-Tafelconferentie.93 De eerste daad van deze nieuwe commissie was het
afwijzen van de schets voor de Unie, waarmee Van Vredenburch juist in
Batavia was aangekomen. Een meerderheid van de commissie, bestaande
uit VVD, CHU en KVP was van mening dat de schets aan de Unie te weinig
autoriteit verleende, haar 'te licht’ maakte: zij wilde een zware Unie. De
onderhandelingen in Indonesië werden hiermee ernstig vertraagd. In maart
en april vergaderde de Commissie van Negen veelvuldig over de toekom
stige Unie, zonder tot een afgerond voorstel te komen. De instructie welke
midden april Batavia bereikte liet noodzakelijkerwijs weinig ruimte voor
concessies aan de Republiek. De angst bij de regering dat CHU en VVD zou
den afhaken was groot.
Waar de PvdA streefde naar een Unie waarin op volkenrechtelijke basis
werd samengewerkt, stuurden KVP, CHU en VVD aan op een Unie met een
staatsrechtelijk karakter, onder de Nederlandse Kroon, welke de feitelijke
onafhankelijkheid van Indonesië zou beperken. De onderhandelingen in
Indonesië werden zo in de praktijk op een dood spoor gezet, omdat dit
Unieconcept voor de Republikeinse regering in Djokjakarta onaanvaard
baar was. In juni 1948 werden de onderhandelingen zelfs formeel afgebro
ken.
Op 29 april werd de grondwetsherziening in eerste lezing door de Tweede
Kamer met de vereiste tweederde meerderheid aangenomen. ARP, CPN en
SGP stemden tegen, PvdA, KVP, CHU en VVD voor. Opvallend waren de
meningsverschillen tussen PvdA en KVP over het 'Uniegezag'. Romme be
nadrukte het eenduidig staatsrechtelijke karakter van de Unie, terwijl Van
der Goes meende te moeten spreken over het raakpunt tussen volkeren
recht en staatsrecht. Politiek belangrijker waren de bijdragen van CHU en
VVD. Tilanus diende met succes een amendement in dat sterker benadruk383
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te dat de Kroon van de Unie gedragen zou worden door de koningin of haar
rechtmatige opvolger. Hij maakte zijn steun in tweede lezing, na de verkie
zingen, afhankelijk van de politieke situatie. Indien het regeringsbeleid zich
dan zou richten op uitholling' van art. 209 (waarin de Unie werd beschre
ven), dan zou de CHU alsnog tegenstemmen. De VVD-woordvoerder Vonk
maakte het voorbehoud nog algemener: nodig was vertrouwen in het be
leid.94
De Eerste Kamer nam de voorstellen aan op 26 mei in dezelfde verhou
dingen en wat CHU en VVD betreft met hetzelfde voorbehoud.
Verkiezingen en form atie
Hiermee waren de uitgangspunten voor de verkiezingsstrijd vast komen te
liggen. Deze betroffen veel meer het Indonesiëbeleid in zijn algemeenheid
dan de grondwetsherziening zelf, de aanleiding tot de verkiezingen. De ver
schillende verkiezingsprogramma's maakten dan ook nauwelijks melding
van de herziening van de Grondwet.
Uit de regeringsverklaring van premier Drees citeren wij hier het deel dat
betrekking heeft op de grondwetsherziening: 'Nederland heeft zich verbon
den mede te werken tot het scheppen van nieuwe staatkundige verhoudin
gen, waarbij zullen worden gevormd de vrije en souvereine Verenigde Sta
ten van Indonesië, in een hechte en duurzame Unie, gelijkwaardig verbon
den met het Koninkrijk der Nederlanden, een Unie, die door eigen organen
de gemeenschappelijke belangen der deelnemers op verschillende gebieden
zal behartigen. (...) Indien zonder voorbehoud komt vast te staan, dat in de
Unie de beide delen, die haar gaan vormen, ten volle gelijkgerechtigd zul
len zijn en dus ook de organen van paritaire samenstelling, zal de vrees
kunnen worden weggenomen, die in Indonesische kringen soms valt te on
derkennen, dat de staatsrechtelijke figuur van een reële Koninklijke Unie,
met bindend gezag op haar competentieveld van de eigen organen, een po
ging zou betekenen om in andere vorm een Nederlands overwicht te be
stendigen.' Drees zei te hopen op een snelle afhandeling van de tweede le
zing om de weg vrij te maken voor een spoedige behandeling van een wets
ontwerp tot het instellen van een federale interimregering in Indonesië.95
De verklaring bood ieder van de nieuwe regeringspartijen wat van haar ga
ding. Van betekenis waren vooral de volgende sleutelbegrippen: 'gelijkge
rechtigd' (PvdA), 'paritaire samenstelling' (PvdA), 'staatsrechtelijke figuur'
(KVP), ’reële' (VVD, KVP), 'Koninklijke' (CHU) en 'bindend gezag’ (KVP,
VVD, CHU).
N aar het kam erdebat over de grondivetsherziening

De inhoudelijke waarde van het VV, gedateerd op 11 augustus, was na de
regeringsverklaring niet groot meer.96 Tijdens het debat over de regerings
verklaring op 13 augustus stond de grondwetsherziening centraal. Romme
ontkende dat de KVP de basisverbreding van het kabinet slechts had nage
streefd vanwege de grondwetsherziening. De tweederde meerderheid achtte
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hij noodzakelijk voor het gehele Indonesiëbeleid.97 Oud was het met Rom
me eens: 'Daarom heb ik dan ook met grote voldoening in de Regerings
verklaring gelezen, dat de Regering wenst te streven naar een Indiëbeleid,
dat voor de grootst mogelijke meerderheid van ons volk aanvaardbaar zal
z ijn .'98
Van der Goes van Naters herinnerde aan de felle oppositie tegen het In
donesiëbeleid van het kabinet-Beel van de kant van de VVD en op de ver
deeldheid binnen de CHU ten aanzien van dat beleid. Hij legde zich echter
neer bij de brede basis, vooral vanwege de figuur Drees. Ten aanzien van de
Unie wees hij op de wenselijkheid van de vrijwilligheid van de samenwer
king.99
Tilanus zei Drees' opmerking over de staatsrechtelijke figuur van een
reële Koninklijke Unie met bindend gezag 'met genoegen' te hebben aange
hoord. Immers: 'Het is bekend, dat voor de Christelijk-Historische Unie
deze Koninklijke Unie van de allergrootste betekenis is.'100
Nieuwkomer Welter meende dat de verkiezingsuitslag weinigzeggend
was omdat ’een Grondwetsherziening in zodanige vorm (...) onmogelijk de
belangstelling, laat staan het enthousiasme van de kiezers kon opwekken.
(...) Zij is zó vaag, zó onzeker. (...) Het kabinet-Beel bracht ter wereld als
vrucht van twee jaren arbeid een object, waarvan niemand weet wat het is.'
Hij vroeg zich af '(...) waarom is er nu zo'n haast bij deze Grondwetsherzie
ning?' Veel meer haast had naar zijn mening de 'primaire plicht: orde en
rust herstellen in heel Indië’.101 Welters debuut als KNP-fractievoorzitter
was welbespraakt, maar ging zo sterk in op het Indonesiëbeleid, dat de ka
mervoorzitter zich gedwongen voelde hem bij interruptie te vragen zich tot
de regeringsverklaring te beperken.
Schouten weersprak de stelling (van Oud) dat de ARP zich door een ex
treme oppositie tegen het Indiëbeleid zou hebben gediskwalificeerd voor re
geringsdeelname: 'Wanneer dit extreem is, dan betekent dit, dat een ieder
extreem is, die op een gegeven moment op voor hem geldende principiële
en zakelijke gronden tegen een belangrijk wetsontwerp is. (...) Het gaat hier
om (...) een voor ons Koninkrijk hoogst gewichtige zaak.' Zijn commentaar
op de herziening bewaarde hij tot de behandeling.102
Namens de CPN wees De Groot met kracht de Unie af. Hij meende 'dat
een reële samenwerking tussen het Nederlandse en Indonesische volk
vooropstelt, dat deze vrijwillig wordt aangegaan en dat ook de vorm van
deze samenwerking niet eenzijdig wordt opgelegd, noch door een Grond
wetsherziening, noch anderszins, doch dat zij uitsluitend (...) vruchtbaar
kan zijn, wanneer zij door onderlinge overeenstemming (...) wordt gescha
p en '.103
Het antwoord van Drees was kort en bondig. Zou de grondwetsherzie
ning verworpen worden, dan zou Nederland zowel internationaal als in In
donesië alle goodivill verliezen en in een hopeloze positie terechtkomen;
'dan pas zou waarlijk de Kroon worden gebroken en de vlag neergehaald'.
In antwoord op Welters vraag naar het waarom van de haast, stelde Drees
dat dat nodig was voor het oplossen van het Indonesische probleem. 104
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Tijdens de schriftelijke behandeling van de grondwetsherziening hield
de regering zich op de vlakte. Iedere concretisering van deze MvA zou de
regering in problemen gebracht hebben. Het zou munitie zijn geweest of
voor de linkerzijde, bevreesd voor een eenzijdig aan Indonesië opleggen
van de nieuwe rechtsorde, of voor de rechterzijde, waar men ’ons Indië'
verloren zag gaan. Het zou ook de onderhandelingsruimte nog verder heb
ben beperkt. Het is begrijpelijk, dat het kabinet zich op de vlakte wenste te
houden.
Tw eede-K am er debat

Het debat in de Tweede Kamer over de grondwetswijziging in tweede lezing
nam twee dagen in beslag, 18 en 19 augustus 1948.
Het debat werd geopend door het nieuwe ARP-kamerlid Gerbrandy en te
vens lid van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. Zijn eerste
zin zette direct de toon: 'De aanhangige grondwetsherziening is uiterst zwak
in vorm, staatsafbrekend en niet staatshervormend van inhoud.’ Vooral de
formulering 'nieuwe rechtsorde' moest het ontgelden. Dat was een dermate
onbestemd begrip, 'dat is geen taal voor een Grondwet, dat is een toast'.
Over de inhoud was Gerbrandy uitvoeriger. Deze hield zijns inziens een
goedkeuring in van het tot nu toe gevoerde beleid, dat hij afwees. Hij
vreesde dat de Unie nooit een staatsrechtelijk of volkenrechtelijk 'hanteer
baar ding' kon worden. Immers, een soevereine staat kan te allen tijde van
regering, beleid of zelfs Grondwet wisselen. De VSI konden dus op een ge
geven ogenblik een 'Unie van Socialistische Sovjet-Republieken' worden.
Uitvoerig pleitte hij voor handhaving van de historisch gegroeide rijkseen
heid, er van uitgaande dat de herziening het tegendeel beoogde. Gerbrandy
sprak daarom het 'onaanvaardbaar' uit.105
Tweede spreker was Welter. Ook zijn opening sprak boekdelen: 'Er is wel
zelden in de geschiedenis van ons land een wetswijziging tot stand geko
men, die zoveel verzet, zoveel bitterheid, zulk een splitsing in ons volk
heeft gebracht als de thans voorliggende Grondwetsherziening. Dit alleen al
veroordeelt naar mijn mening dit ontwerp van Wet.' Volgens Welter in
troduceerde artikel 207106 de onafhankelijkheid van de VSI. Het verwees
immers naar de uitkomst van eerder overleg, dat wil zeggen bijvoorbeeld
naar het Renville-akkoord waarin het beginsel van de onafhankelijkheid
van de Indonesische volkeren was erkend. Welter meende daaruit te moe
ten concluderen dat de VSI na hun totstandkoming zouden worden afge
scheiden van het Koninkrijk. De redenering in de MvA dat het niet ging
om een afscheiding, maar om 'nieuwe verhoudingen', wees hij dan ook
van de hand.107
Romme had voor zijn uiteenzetting minder dan een kwart nodig van de
tijd die Gerbrandy gebruikte voor zijn bijdrage. Hij wees op de koninklijke
rede van 7 december 1942, waarin beloften waren gedaan over nieuwe ver
houdingen in het Koninkrijk welke deze grondwetsherziening tot gevolg
had. De rede was indertijd uitgesproken onder verantwoordelijkheid van
Gerbrandy. Omdat de opbouw van de nieuwe rechtsorde stap voor stap
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diende te geschieden 'hebben wij deze grondwetsherziening nodig, teneinde
legaal deze evolutie mede te kunnen leiden’, aldus de KVP-fractieleider.10s
Tilanus was min of meer verplicht het voorbehoud van de CHU bij de
eerste lezing op te heffen. Hij zette daarom kort uiteen dat hij vertrouwen
stelde in het beleid van het nieuwe kabinet. Voor de christelijk-historische
fractie was echter van beslissende betekenis 'het behoud van de reële band
tussen de gebieden van het Koninkrijk overzee en het Koninkrijk hier
onder de Kroon van Oranje, zodat het Koninkrijk niet wordt gebroken (...)
maar dat het wordt gereconstrueerd, doordat er inderdaad een nieuwe
rechtsorde wordt gevestigd'. Daarom stelde Tilanus enige indringende vra
gen over het wetsontwerp. Zo over art. 208, lid 4, waarin sprake was van 'ei
gen organen' van de Unie.109 In de MvA heette het echter 'één of meerdere
organen'. Tilanus, bevreesd voor 'uitholling’, vroeg om duidelijkheid. Ook
vroeg hij om een positieve uitspraak van de regering dat de Unie een staats
rechtelijke constructie zou hebben. Hij achtte op dit punt de MvA ontwij
kend. De CHU-fractieleider besloot met de opmerking dat de antwoorden op
deze vragen voor hem en zijn fractie 'van grote betekenis' waren.110 Nog
leek het aantal voorstemmers van de CHU-fractie onzeker.
Van der Goes van Naters gaf nog eens aan wat voor soort Unie de PvdA
voor ogen stond: 'Het is altijd onze mening geweest, dat deze NederlandsIndonesische Unie niet te zwaar moet worden opgezet en niet te Westers
moet worden opgevat in het staatkundige; dat zij evolutionair moet wor
den gedacht, groeiende en dan vooral groeiende vanuit het economische en
het culturele.' Hij sloot zijn korte rede af met een compliment aan de CHU:
'Ik heb nu eindelijk het gevoel, (...) dat de Nederlandse politieke en publie
ke opinie de loop der gebeurtenissen (...) heeft ingehaald. Door aanneming
van de grondwetsherziening zullen wij de gebeurtenissen vóór kunnen
blijven. Dat is de historische betekenis ervan.'111
Na hem sprak de communist Stokvis. In een fel betoog onderbouwde
deze de CPN-stelling dat aan Indonesië eenzijdig een rechtsorde werd opge
legd. Een enkele formele wijziging van de staatsrechtelijke structuur van
het Koninkrijk betekende op zichzelf geen feitelijke opheffing van de oude
koloniale gezagsverhouding. Hij waarschuwde: 'Het Indonesische paard is
kopschuw geworden (...); men kan niet meer volstaan met het op de hals te
kloppen en fraaie namen te geven.'112
Het ARP-kamerlid Meijerink poogde vervolgens de door Romme geïnsi
nueerde verschillen van inzicht met Gerbrandy te ontzenuwen. De ARP
had zich uitgesproken voor de totstandkoming van de VSI, doch op de
voorwaarde 'dat deze nieuwe Staatsorde in staat moet zijn die rechtsorde te
dragen en dat zolang die zekerheid niet is verkregen, de handhaving in het
centrale bestuur van de Verenigde Staten van Indonesië, van Nederlands
verantwoordelijkheid ten behoeve van de rechtszekerheid en het welzijn
van Indië en zijn bevolkingen, bewaard moet blijven’. Een wijziging in de
Grondwet was niet direct noodzakelijk. Hij wees op de mogelijkheid om het
bestaande art. 63113 van de Grondwet te gebruiken om voor het binnenlands
beleid van Indonesië een eigen Indonesisch bestuur in te stellen.114
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De volgende dag, 19 augustus, sprak als eerste het VVD-kamerlid Vonk.
Net als eerder Tilanus was hij verplicht om publiekelijk het voorbehoud
van zijn fractie, uitgesproken bij de behandeling in eerste lezing, op te hef
fen. Met het in de MvA verwoorde beleid kon hij zich van harte verenigen.
'Dit betekent (...) dat hier een vrij deugdelijke vloer wordt aangelegd, die zal
kunnen beletten, dat wij - gelijk enige jaren lang geschiedde - nog weer
verder en steeds verder zullen wegzinken in het moeras van ideologieën,
wanbegrippen, innerlijke zwakheden, misverstanden en gemis van natio
naal en Indisch beleidsvermogen.’115 Vermeldenswaard is in dit verband
een kanttekening van Stikker in diens memoires. Naar aanleiding van het
feit dat beide VVD-fracties vóór de herziening hadden gestemd in tweede
lezing, stelde hij: 'In dat opzicht was mijn inspanning van de voorgaande
twee jaren niet vergeefs geweest.'116 In hoeverre deze zelfvoldane conclusie
terecht was, valt niet meer te traceren. Vastgesteld kan worden, dat Stikker
in zijn visie op de Indonesische kwestie sinds 1945, mede door zijn bezoe
ken aan het land, een ontwikkeling doormaakte die hem uiteindelijk in
conflict zou brengen met zijn eigen partij. Voor wat betreft het stemgedrag
van de VVD-fracties in de zomer van 1948 was ook het optreden van Oud
belangrijk. Deze had al voor de verkiezingen duidelijk en publiek kenbaar
gemaakt, dat de VVD voor de grondwetsherziening zou stemmen indien zij
vertegenwoordigd zou zijn in het kabinet. Die voorwaarde was met Stikker
op Buitenlandse Zaken vervuld.117
Als laatste in eerste termijn sprak dominee Zandt. Deze hekelde de vaag
heid en onduidelijkheid in de voorstellen: 'Men verwachte van ons niet,
dat wij iets zullen gaan goedkeuren, wat wij sinds jaar en dag afgekeurd
hebben, niet dat wij bij de wet zullen gaan sanctioneren wat wij eertijds een
ramp voor het land geheten hebben.’118
Minister Sassen antwoordde de Kamer kort en bondig. Hij beperkte zich
tot de merites van de voorstellen en achtte het niet nodig het volledige In
donesiëbeleid van het kabinet in de beschouwingen te betrekken. Met vol
doening constateerde hij daarbij overigens dat Tilanus en Vonk hun in
stemming met het beleid hadden betuigd. De klacht over de vaagheid en de
onduidelijkheid wees hij ferm van de hand 'omdat het hier niet gaat om
een reeds voltooide constructie, maar om een bouwwerk, dat wij allen geza
menlijk en met inspanning van onze beste en edelste krachten samen zul
len moeten voltooien'. Aan het adres van Gerbrandy èn Stokvis: '(...) wij
treden in dat overleg met de gebieden overzee niet zo maar, niet op de bon
nefooi, niet normloos, niet als opportunisten en niet als windhanen. Ook
niet als lieden, uitsluitend bedacht op eigen stoffelijk voordeel en gewin. (...)
Het gaat echter om meer, om hogere waarden. Het gaat om de vestiging en
waarborging van (...) een welgeordende rechtsstaat.’ Hij beschouwde dit als
een vast beginsel dat zou leiden tot 'een vast en bezield beleid'.119
De stelling van Gerbrandy dat de Unie onwerkbaar zou zijn, pareerde Sas
sen met te stellen dat Gerbrandy van de Unie 'niets anders dan een volken
rechtelijke constructie’ had gemaakt. 'Deze opvatting is echter de onze niet
en zij vindt noch in de uitkomsten van het gepleegde overleg, noch in de
tekst van het voor uw hoge vergadering gelegde ontwerp, noch in de toe388
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lichting daarop steun.' Tilanus kreeg antwoord op zijn vragen. Ten aanzien
van de positie van de Kroon in de Unie legde Sassen uit, dat in de MvA
slechts gepoogd was de misvatting uit de wereld te helpen als zou de Unie
'een instrument tot bestendiging in gecamoufleerde vorm van de Neder
landse overheersing' zijn. 'Evenals in het huidige Koninkrijk de Koning
een constitutionele vorst is, zo zal ook de Unie-Koning niet zijn een absolu
te monarch, maar een constitutionele Koning.' Ook de angst van Tilanus
dat de Unie mogelijk slechts één orgaan zou krijgen, werd weggenomen:
'Uiteraard zal er meer dan één Unie-orgaan zijn, omdat er meer dan één be
lang te verzorgen is, ter behartiging waarvan de Unie zal worden geroepen.'
Sassen verklaarde nog eens nadrukkelijk dat ook de regering de Unie zag
'als een staatsrechtelijke constructie, die haar precieze omlijsting en inhoud
zal hebben, als een Nederlands-Indonesisch staatsrecht is kunnen worden
gevormd'. Een dergelijk uitvoerig en vriendelijk antwoord had hij niet
voor de CPN-woordvoerders Stokvis en J. Hoogcarspel. Sassen bepaalde
zich tot het verdedigen van de Indonesische federalisten: 'De deelstaten zijn
niet kunstmatig uit het niet opgetrokken, maar geworteld in de historische,
culturele, etnologische en politieke werkelijkheden; hun Regeringen zijn
geen marionetten, die opereren in de schaduw van Nederlandse bajonet
ten.'120 Zelfbewust, kort maar krachtig, zo zou het debuut van Sassen als
minister in de Kamer gekenschetst kunnen worden.
De replieken van de kamerleden brachten weinig nieuws. Belangrijk was
alleen, dat Tilanus verklaarde, dat de CHU-fractie voor de grondwetsher
ziening zou stemmen. Sassens antwoord had hij 'vertrouwenwekkend en
bevredigend' gevonden.121
Bij de uiteindelijke stemming over de grondwetsherziening in tweede
lezing werd de vereiste tweederde meerderheid gehaald. Van de 98 aanwe
zige kamerleden stemden er 76 voor. Tegen stemden Welter en de fracties
van ARP, CPN en SGP.122
Eerste-Kam erdebat

De behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 2 en 3 september. In ver
gelijking met hetgeen er in de Tweede Kamer al gezegd was, zijn enkele
verschillen te noteren. In de eerste plaats was er de verdeeldheid binnen de
CHU-fractie. Woordvoeder Pollema scherpte het door Tilanus geformu
leerde standpunt aan: 'Waar in het huidig Koninkrijk een constitutioneel
Vorst Ministers benoemt en ontslaat, Ministers verantwoordelijk aan de
Volksvertegenwoordiging, zo vatten wij dus ook de constitutionele UnieKoning op als een Vorst, die benoemt en ontslaat Unie-Ministers, verant
woordelijk aan een representatief Unie-orgaan. Wat ons betreft, zullen dus
eventuele voorstellen onzerzijds aan deze o.i. onmisbare eis worden ge
toetst.' Dit was een stevig getoonzette bijdrage aan het debat, maar toch niet
voldoende om de eenheid in eigen gelederen te kunnen bewaren. Pollema
moest toegeven dat de 'van onze zijde toch zeer welwillende houding te
genover dit Kabinet (...) in onze kringen niet altijd voldoende begrip vindt'.
Hij sprak daarom slechts 'namens de grootst mogelijke meerderheid van
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mijn fractie'. Maar het was onvermijdelijk 'dat er ook in onze kringen, ge
lijk ook in antirevolutionaire kringen, wel eens verschil van inzicht is,
want ook in onze kringen, niet minder dan in die der antirevolutionairen,
heeft de Indische politiek van vroegere Regeringen hevige bewogenheid en
verontwaardiging veroorzaakt'.123 Pas op de tweede dag van het debat werd
duidelijk dat de CHU-dissident niemand anders was dan Reijers, vooraan
staand lid van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. Hij consta
teerde dat de akkoorden van Linggadjati en Renville uitgangspunt bleven
voor de staatsrechtelijke hervorming. Volgens hem hield de regering dus
vast aan 'drie onvruchtbare hoofdbegrippen: de de facto-erkenning der Re
publiek, (...) aan het begrip onafhankelijkheid met consequente Rijksont
binding en aan vrijwilligheid zonder Rijkseenheid, d.w.z. staatsrechtelijke
bandeloosheid’. Ook Reijers klaagde over de vaagheid van de teksten. Het
slot van zijn rede luidde: 'Niets staat vast, het is alles vloeiende, Rijksver
band, Koning, Kroon, grondgebied en constitutie. Daarom ben ik, vrij zijnde
in eerste lezing, thans tot mijn leedwezen in mijn geweten verplicht, hier
voor geen verantwoordelijkheid te aanvaarden.'124
Opmerkelijk aan het debat in de Eerste Kamer was ook het optreden van
oud-minister Jonkman. Opmerkelijk vooral omdat het parlementair hoogst
ongebruikelijk was (en is) indien een oud-bewindsman in debat treedt met
zijn directe opvolger en dat dan ook nog doet bij diens eerste optreden in de
K am er.125 Jonkman voelde zich blijkbaar getergd. Zowel in de Tweede Ka
mer als in de Eerste Kamer hadden woordvoerders van de nieuwe rege
ringspartijen CHU en VVD veel nadruk gelegd op de verschillen tussen het
kabinet-Beel, waarin Jonkman minister van Overzeese Gebiedsdelen was,
en het kabinet-Drees-Van Schaik. Zij hadden daarbij hun vertrouwen uitge
sproken in de nieuwe minister, Sassen, zulks kennelijk ter onderscheiding
van diens voorganger. In de Tweede Kamer was daar nog bijgekomen de
entree van Gerbrandy en Welter die beiden het PvdA-beleid inzake Indone
sië gehekeld hadden. Zij hadden daarbij ook de 'Stuw' betrokken, de pro
gressieve Nederlandse vereniging in Indonesië voor de oorlog, waarvan
Jonkman een prominent lid geweest was. Jonkman nam de gelegenheid te
baat om zijn tegenstanders van repliek te dienen. Hij verweet CHU en VVD
overschatting van de verkiezingsuitslag en van de noodzaak om zich in te
dekken tegen een niet bereiken van een tweederde meerderheid, dat zij
daarbij uit het oog verloren dat de samenstelling van het nieuwe kabinet in
sterke mate overeenstemde met dat van het vorige, en dat bovendien werd
vergeten, 'dat bij het zoeken naar een tweederde meerderheid toch waar
schijnlijk ook de fracties van de Partij van de Arbeid nodig zijn, en in de
derde plaats, dat men toch wellicht niet zal aannemen, dat de fracties van de
Katholieke Volkspartij het Ministerie-Beel volkomen zouden verlooche
nen'. Jonkman vervolgde met de vaststelling dat de vorige minister zowel
bij het Linggadjati-akkoord als bij de Renville-overeenkomst had uitgespro
ken, 'dat aan het hoofd van de Unie zal staan het Huis van Oranje, dat de
Koning onschendbaar is en dat voor de uitoefening van de Koninklijke
macht Regeringsorganen verantwoordelijk zullen zijn aan de respectie-
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velijke Volksvertegenwoordigingen'. Hij concludeerde dat er met de komst
van de nieuwe regering geen koerswijziging was opgetreden.126
Ook opmerkelijk was de bijdrage van de KVP'er Kerstens. Nadat zijn
fractievoorzitter, G .C J.D . Kropman, eerder de lijn van Romme in de
Tweede Kamer zorgvuldig gevolgd had, bracht Kerstens een geheel fris ge
luid. Uitvoerig stond hij stil bij het feit, dat velen slechts spraken over 'zelf
standigheid' en niet over 'onafhankelijkheid' voor Indonesië. Hij achtte dit
een onvruchtbare woordenstrijd: 'Wij beweren, dat slechts één gebaar het
Indonesische nationalisme kan bevredigen, namelijk onze medewerking
aan de vorming van een Indonesische Staat, welke in niets achterstaat bij
andere Staten.'127
Het antwoord van Sassen op 3 september was vergelijkbaar met zijn eer
der optreden aan de overzijde van het Binnenhof. Hoewel het betoog van
Sassen nauwelijks inhoudelijk was geweest, verklaarde Pollema in tweede
termijn dat diens verklaringen zodanig bevredigend waren geweest dat het
overgrote deel van zijn fractie geen bezwaar zou hebben tegen de grond
wetsvoorstellen. Het wetsontwerp werd goedgekeurd met 37 tegen 11 stem
men; dezelfde verhoudingen als in de Tweede Kamer, met dit verschil dat
Reijers zich bij ARP en CPN in het kamp van de tegenstemmers voegde.128
Koningin Wilhelmina, die van half mei tot 30 augustus het bewind had
overgelaten aan haar dochter, was begin september weer enige dagen funge
rend vorstin om zowel haar vijftigjarig jubileum te doen vieren als om op 4
september te abdiceren ten gunste van Juliana. Eén dag vóór de abdicatie te
kende zij als laatste bewindsdaad de grondwetsherziening. Van regerings
zijde werd daar met nadruk bij gezegd dat Wilhelmina 'op deze wijze wel
bewust zelfs de schijn wilde vermijden niet te kunnen of te willen in
stemmen met deze vérgaande verandering ten aanzien van het oude staats
bestel'.129
Persreacties

Het feit dat het vaststellen van de grondwetsherziening bijna samenviel
met de kroningsfeesten, gevoegd bij het feit dat de debatten weinig verras
singen hadden opgeleverd, zorgde ervoor dat de reacties in de pers beperkt
waren. De Nieuwe Rotterdamse Courant constateerde met tevredenheid,
dat men de lezers in juli terecht geadviseerd had op de VVD te stemmen.
De Waarheid volstond met uitgebreide citaten uit het felle betoog van de
CPN-woordvoerder in de Eerste Kamer. In de Volkskrant gaf Romme zijn
redactioneel commentaar de titel 'Gerbrandy's uur' mee. Onder verwijzing
naar de koninklijke rede van 7 december 1942 schreef hij dat de grondwets
herziening 'de historische verantwoordelijkheid, welke Gerbrandy in aller
moeilijkste tijden zo gelukkig op zich heeft genomen', nu wettelijk had ge
dekt. 'Dat het woord gestand kón worden gedaan - daarvoor is het "de dag
van Beel". Dat er een woord te houden viél en, alle latere tegenwerking ten
spijt, gehouden is, maakt de grondwetsherziening tot "Gerbrandy's uur".'130
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Gerbrandy moest het ook ontgelden in de maandelijkse bijdrage van het
PvdA-Tweede-Kamerlid De Kadt aan Socialisme en Democratie: 'Gerbran
dy, wiens onoprechtheid het duidelijkst naar voren kwam toen hij onthul
de, dat de bekende December-rede van de Koningin voor hem niets anders
geweest is dan een verzameling van propagandistische frazen, die geen
andere betekenis hadden dan dat de Nederlandse autocraten na de bevrijding wel zouden uitmaken in welk tempo ze nu verder de Indonesiërs eni
ge verdere gunsten wilden verlenen.' De Kadt spaarde de kersverse coalitie
genoten van CHU en VVD evenmin: 'Dat de heer Vonk van de VVD zijn
draai nam, en nu plotseling vertrouwen kreeg en toestemde in wat hij
Logemann en diens opvolger weigerde, dat bewijst hoe krachtig en snel de
Stikker-pillen werken. En als Tilanus eveneens begrip ging krijgen voor de
veranderde mentaliteit van het Indonesisch volk, zij het dan drie jaar te
laat, maar niettemin wat terughoudender was, dan bewijst dat alleen dat hij
niet genoeg heeft aan een Schokking-pil, doch eerst redelijker zal worden
als hij een Tilanus-pil uit de politieke apotheek kan halen. Minister Sassen
behoefde niet veel te zeggen om het pleit te winnen. Hij deed het dan ook
niet. Doch met vrij veel woorden en met nog meer nadruk.'131
C onclusie

De grondwetswijziging werd zonder veel problemen in tweede lezing aan
genomen. Al met al leverden de debatten weinig verrassingen op. ARP,
SGP en CPN zetten hun oppositie tegen het Indonesiëbeleid voort. Welter
voegde zich nu bij hen. Volgens de lijn der verwachtingen hieven Tilanus
en Oud het voorbehoud op dat zij bij de eerste lezing hadden gemaakt: zij
stelden vertrouwen in het beleid van het nieuwe kabinet. De stem tegen
van Reijers in de Eerste Kamer was een voorbode van de verdeeldheid die
de CHU in de jaren 1948-1950 zou kenmerken. Dat de CHU-fractie in de se
naat niet unaniem haar steun gaf aan het wetsontwerp, tastte de noodzake
lijke tweederde meerderheid echter niet aan.

De Noodwet-Indonesië

De grondwetswijziging legde de hoofdlijnen van het Indonesiëbeleid vast.
De regering had het parlement toegezegd dat het in ruime mate betrokken
zou worden bij de nadere uitwerking ervan. Die nadere uitwerking zou in
de eerste plaats gericht zijn op het instellen in Indonesië van een Federale
Interim-Regering (FIR). Wat de regering eind oktober 1948 aan het parle
ment voorlegde, week echter sterk af van die voornemens. In het ontwerpNoodwet-Indonesië vroeg zij een blanco volmacht voor een periode van
acht maanden. Het parlement zou het in die periode gevoerde beleid eerst
achteraf kunnen goedkeuren.
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De aanloop

De behoefte van het kabinet aan beleidsvrijheid kwam voort uit een aantal
ontwikkelingen buiten Nederland gedurende de zomer van 1948. De be
langrijkste daarvan was de groeiende ontstemming in de VS over de wijze
waarop Nederland uitvoering gaf aan het Renville-akkoord. De bij dit ak
koord overeengekomen onderhandelingen hadden niet alleen niets opgele
verd, maar waren in juni zelfs formeel afgebroken. Nederland had voorts
verzuimd om aan de CGD een uitgewerkt voorstel voor te leggen voor de
soevereiniteitsoverdracht en de interimperiode. Nederland had in de tus
sentijd de Republiek de duimschroeven aangezet door een effectieve land
en zeeblokkade. In de Republiek heerste hierdoor schaarste aan bijna alles
en dreigde een hongersnood. Van een op de Renville overeengekomen ple
bisciet in de door Nederland bezette gebieden was geen werk gemaakt. Wel
had Nederland vijf nieuwe deelstaten gecreëerd.132
In de Amerikaanse visie bevorderde Nederland de groei van het commu
nisme in Indonesië, ondergroef het de positie van de als gematigd be
schouwde regering-Hatta en was het niet serieus bezig met het bereiken van
een oplossing van het conflict.133 In de Republiek zelf was in augustus Moeso aangekomen, een veteraan van de Indonesische communistische partij
PKI, die sinds de communistische opstand van 1926 in ballingschap had ge
leefd, voornamelijk in Moskou. Deze zorgde in korte tijd voor een fusie
van de voornaamste linkse partijen tot één grote PKI. In redevoeringen viel
hij fel de regering-Hatta aan, wees hij de akkoorden van Linggadjati en Ren
ville af, drong hij aan op een verdrag met de Sovjet-Unie en verwierp hij
de samenwerking met de VS. Een en ander verontrustte de Amerikanen
zeer.134
In juli en augustus deden zich te Batavia twee spectaculaire incidenten
voor. In de eerste plaats ontdekten de Nederlandse autoriteiten een om
vangrijke opiumsmokkel, waarbij ook vertegenwoordigers van de Republi
keinse regering betrokken waren. De Republiek had inderdaad besloten om
deviezen te verwerven door een (in de periode vóór 1942 door de Neder
landse regering opgebouwde) voorraad opium naar Singapore te smokkelen
en daar te verkopen. Zij maakte daarbij gebruik van de aanwezigheid in Ba
tavia van haar officiële vertegenwoordiging, die daar een diplomatieke sta
tus genoot. De Nederlands-Indische regering nam de gelegenheid te baat om
het grootste deel van deze Republikeinen uit te wijzen en de gebouwen van
de Republiek, waaronder een ziekenhuis, te confisqueren.135 In de tweede
plaats vonden enkele Indonesische jongeren de dood toen gewapenderhand
werd opgetreden tegen een bijeenkomst te Batavia bij de woning waar Soekarno drie jaar eerder zijn onafhankelijkheidsproclamatie had voorgele
zen.136 Deze incidenten hadden de verhoudingen tussen Batavia en Djokjakarta verder bekoeld.
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BIO-wetsontwerp

Het kabinet-Drees-Van Schaik vond bij zijn aantreden als erfenis van het
kabinet-Beel het wetsontwerp-Bewind Indonesië in Overgangstijd (BIO).
Hierin werden geregeld de structuur en bevoegdheden van de in te stellen
FIR en de positie van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, de nieuwe
titel voor de landvoogd. Tijdens de formatie was al bepaald dat oud-premier
Beel de nieuwe HVK zou worden. In zijn tweede vergadering besprak de
ministerraad het BlO-wetsontwerp. Van verschillende zijden werd kritiek
geuit op de tekst. Zo wenste minister Schokking van Oorlog en Marine na
drukkelijk de mogelijkheid open te houden dat Nederland na de soeverei
niteitsoverdracht in Indonesië een aantal luchtmacht- en marinebases zou
hebben. Minister Lieftinck vond dat gelijktijdig met de instelling van de FIR
een financieel-economische overeenkomst met die FIR gesloten moest wor
den. De conclusie van het beraad was echter dat eerst en vooral de Indonesi
sche federalisten en de CGD gehoord moesten worden. Op 20 augustus werd
de tekst naar Batavia doorgeseind.137
Voor overleg met de federalisten over de tekst van het wetsontwerp-BIO
was alle reden. Zij immers hadden, verenigd in de BFO, op 15 juli 1948 een
resolutie aangenomen, welke een uitgewerkt voorstel behelsde over de
door hen gewenste vorm en bevoegdheden van de FIR.138 Eind augustus
belegde Sassen in Den Haag een conferentie met een delegatie van de BFO,
alsmede met leden van de Voorlopige Federale Regering (VFR) en verte
genwoordigers van de Chinese, de Indo-Europese en de Arabische minder
heden. De deelnemers aan deze omvangrijke conferentie slaagden er niet in
tot overeenstemming te komen over een regeling van de overgangstijd.
Een speciale commissie onder voorzitterschap van Beel bracht echter de me
ningsverschillen met de federalisten tot een oplossing. Zij spraken af dat de
FIR uiterlijk per 1 januari 1949 zou worden ingesteld; als het mogelijk bleek
met de Republiek, maar desnoods zonder haar.139
Overleg was ook geboden met de CGD om de Amerikanen niet opnieuw
voor het hoofd te stoten. De commissie had sinds begin augustus 1948 een
nieuwe voorzitter; C. DuBois was opgevolgd door de diplomaat M.S. Cochran. Deze handelde in nauw overleg met het State Department. Bij zijn be
zoek aan Nederland had hij de regering (toen in demissionaire staat) laten
weten zich primair ten doel te stellen de onderhandelingen tussen Neder
land en de Republiek nieuw leven in te blazen.140 Hiernaast werd nog over
leg gevoerd met de parlementaire Commissie van Negen over het BIOwetsontwerp.141
De maand augustus ging voorbij zonder dat er veel vooruitgang werd ge
boekt, uitgezonderd de overeenstemming met de BFO. Het kabinet was
druk bezig met de regeringsverklaring, de grondwetsherziening en met de
eerste schermutselingen rondom het vertrek van Van Mook. In de Repu
bliek werd de politiek beheerst door het snelle succes van Moeso. Deze ont
wikkeling activeerde het State Department. Minister van Buitenlandse Za
ken George Marshall koos de zijde van Soekarno en Hatta en begon begin
september druk uit te oefenen op Den Haag. Nederland diende volgens
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hem zo snel mogelijk met de Republikeinse regering te komen tot een op
lossing van het conflict, zodat de positie van de Republikeinen werd ver
sterkt.142
Op 10 september diende Cochran bij de onderhandelingsdelegaties een in
formeel voorstel in, zijn zogeheten oral ?tofe.143 Het voorstel kwam in be
langrijke mate tegemoet aan Nederlandse wensen. Cochran dacht aan een
FIR en verkiezingen voor een Federale Raad, waarin de Republiek slechts
éénderde van de zetels zou krijgen. De Federale Raad zou wetgevende be
voegdheden krijgen, maar de HVK hield zijn vetorecht. Iedere deelstaat zou
een eigen leger hebben dat onder zeggenschap van de Federale Raad zou
staan. De oral note werd op 13 september in de ministerraad besproken, in
aanwezigheid van Van Mook. Sassen somde de hoofdbezwaren op: ontij
dige verkiezingen, deelstaatmilities en daardoor een gescheiden opperbevel,
beperking van de bevoegdheid van de HVK om de staat van beleg af te kon
digen, en ten slotte, het fixeren van de datum van de soevereiniteitsover
dracht. Al deze zaken moesten gewijzigd worden, wilde het plan volgens
hem als basis voor discussie kunnen worden aanvaard. Stikker voorzag dat
afwijzen van het plan zou leiden tot verlies van de Amerikaanse steun en
tot een conflict met de Veiligheidsraad. Stikker was kennelijk van gedach
ten veranderd. Tijdens de kabinetsformatie had hij zich nog voorstander ge
toond van een harde politiek jegens de Republiek, ook al zou dat leiden tot
een internationale Alleingang van Nederland. Het kabinet besloot al met al
tot een gematigde tegennota en tot een reis van Stikker naar de VS om de
Nederlandse houding persoonlijk aan Marshall toe te lichten.144 Dit gesprek
vond plaats op 17 september in Washington. Stikker ontmoette slechts on
begrip.145
Eén dag later brak in de Republiek een muiterij uit te Madioen onder
links georiënteerde legeronderdelen. De PKI-top nam de leiding van de
muiterij over en zo was er plots sprake van een communistische opstand.
In Den Haag reageerde men optimistisch. Drees verwachtte dat Hatta op den
duur gedwongen zou zijn de hulp van Nederland in te roepen. In Batavia
was men opgewonden. Beel bestookte zijn partijgenoten, vooral ook Sassen,
met gepassioneerde oproepen tot onmiddellijke interventie.146 In Washing
ton werd Marshall bevestigd in zijn veronderstelling dat Hatta anticommu
nistisch was en steun verdiende. Hatta van zijn kant speelde hier verstan
dig op in. Op 21 september reageerde de Republiek positief op Cochrans oral
n o te.147
Nederland reageerde daarentegen nog steeds niet. Van Mook was terug
gekeerd naar Batavia en Beel naar Den Haag. De discussies in de minister
raad betroffen de wisseling van de wacht tussen deze beide heren. Verder
sprak men over een mogelijk ultimatum aan de Republiek, inhoudende de
voorwaarden die vervuld moesten worden vooraleer de onderhandelingen
weer zouden kunnen starten. Indien het ultimatum zou worden afgewezen
dan diende Nederland over te gaan tot een nieuwe politionele actie. Sassen
verdedigde deze lijn met te wijzen op 'de grondwettelijke plicht' tot het in
stellen van een nieuwe rechtsorde en op de Nederlandse soevereiniteit ge-
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durende de overgangstijd. De PvdA-ministers Drees, S.L. Mansholt en Joe
kes wisten uitstel van de besluitvorming te bereiken.148
In Indonesië was het begin oktober duidelijk dat de regeringstroepen de
communistische opstand bedwongen hadden. Hatta won daarmee niet al
leen een binnenlandse strijd, maar ook een belangrijke slag om de gunst
van de VS en andere westerse mogendheden. Stikker ondervond dit per
soonlijk bij zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de VN te Parijs,
waar hij onder meer sprak met zijn Britse ambtgenoot E. Bevin.149
Ook voor de Nederlandse regering stond nu onomstotelijk vast, dat men
de buitenwereld bewijzen van goede wil moest overleggen. Aan de Repu
bliek moesten een overeenkomst worden aangeboden en een redelijke ter
mijn om daarop te reageren. Er werd daarom nu haast gemaakt met het
overleg over het BlO-wetsontwerp. Onder druk van de VS werd het concept-antwoord op de oral note naar vorm, toonzetting en inhoud verzacht,
maar zonder dat er aan de essentie van het afwijzende standpunt van Sas
sen iets werd veranderd. Op 14 oktober, ruim drie weken na de reactie van
de Republiek, werd aan Cochran het Nederlandse antwoord ter hand ge
steld.150
Haastige spoed

Eén dag later diende Sassen bij de Tweede Kamer het ontwerp-Noodwet in.
Het doel was ruimte te krijgen om snel en doortastend op te kunnen treden.
Het kabinet verwachtte weinig van onderhandelingen met de Republiek;
aangenomen werd dat het na het mislukken ervan een dubbelbesluit zou
moeten nemen: instelling van de FIR en een militaire actie, onder verant
woordelijkheid van de FIR en de HVK.151
Bij de hele gang van zaken was tot dat moment het parlement buitenspel
gehouden. De discussies waren niet buiten het kabinet gekomen. Niet al
leen kamerleden voelden zich echter buitengesloten. Ook Van Mook moest
uit de krant lezen welke overeenstemming de regering met de federalisten
bereikt had, hetgeen aanleiding voor hem was om zijn ontslag in te dienen.
De federalisten moesten uit de krant vernemen dat de regering een ont
werp-Noodwet had ingediend.152
Sassen joeg het parlement op. Zijn haast werd ingegeven door de wens
om zo spoedig mogelijk in Indonesië handelend te kunnen optreden, er
van uitgaande dat de Nederlandse eisen door de Republiek zouden worden
afgewezen. In dat geval zou onmiddellijk de FIR ingesteld kunnen worden,
onder wier verantwoordelijkheid, met Beel als HVK, een militair einde ge
maakt zou worden aan de 'perfide' Djokja-Republiek. Voor eenieder was
bovendien de relatie tussen het indienen van de Noodwet en het vertrek
van Van Mook per 1 november zeer eenvoudig te leggen.
Op 20 oktober, er was nog geen VV, meldde L.G. Kortenhorst de Tweede
Kamer dat Sassen er met klem op aan had gedrongen 'dat de Kamer de
noodwet zó tijdig zal behandelen, dat de Eerste Kamer nog gelegenheid zal
krijgen het in de loop van de volgende week af te doen'. De minister achtte
het wenselijk dat de Noodwet uiterlijk eind oktober het Staatsblad zou
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hebben bereikt. De MvA zou dan op 23 oktober 's avonds worden ingediend
en de Tweede Kamer zou bijeen moeten komen op 25 oktober.153
De Noodiuet

De Noodwet, waarbij de regering tot 1 juli 1949 een machtiging vroeg om
maatregelen te nemen ter 'voorbereiding van en overgang naar’ de nieuwe
rechtsorde, kende een zéér korte MvT. Het karakter van de wet werd ver
klaard met een verwijzing naar de 'buitengewone en dringende omstandig
heden', zonder enige nadere verklaring van die omstandigheden. Het wetsontwerp-BIO was weliswaar 'in gevorderd stadium van voorbereiding, doch
de behandeling van een dergelijk wetsontwerp stelt zodanige eisen, dat
daaraan in uitzonderlijke omstandigheden, welke tot onverwijld handelen
kunnen nopen, niet zal kunnen worden voldaan'. De voorgestelde regeling
diende volgens het kabinet 'uiteraard’ beperkt van duur te zijn. Op 1 juli
1949 zou zij komen te vervallen.154
Het VV, vastgesteld op 22 oktober, liet zien dat er bij vele kamerleden, en
niet alleen bij de oppositie, ernstige twijfels over de Noodwet bestonden. De
oppositie ter rechterzijde vreesde dat de wet de weg opende naar 'ontoelaat
bare concessies' aan de Republiek, afgedwongen door de VS. Zij twijfelde te
vens aan de noodzaak van de Noodwet: de Staten-Generaal zouden zeer
wel in staat zijn om in zeer korte tijd nieuwe wetgeving tot stand te bren
gen. KVP- en PvdA-leden stelden vast 'dat het al dan niet instemmen met
dit wetsontwerp neerkomt op het al of niet vertrouwen stellen in het beleid
van dit Kabinet’ omdat 'thans (...) eenieder achter de Regering (behoort) te
staan, teneinde ook naar buiten te demonstreren, dat er eendracht is in het
Nederlandse volk’. Maar overigens deelden zij het 'gevoel van onbehagen'
over de politieke machtigingswet. Ook meenden zij dat in de Noodwet een
formule thuishoorde, waaruit bleek dat aanneming met een tweederde
meerderheid nodig was. Het VV mondde uit in een groot aantal vragen, o.a.
over het wetsontwerp-BIO, de aard van 'buitengewone en dringende om
standigheden', het uitsluiten van Nieuw-Guinea uit de regeling en over de
datum 1 juli 1949.155
Nog dezelfde dag zond Sassen zijn MvA in. Hij ontkende nadrukkelijk
dat de Noodwet geboren zou zijn uit enige verplichting aan de VS. Als re
den voor de wet gaf hij de noodzaak op 'te streven naar een zeer spoedig be
gin van de verwezenlijking van de nieuwe rechtsorde zowel op basis van
overleg met de federalisten als langs de weg van onderhandelingen met de
Regering der Republiek'. Onderhandelen met de Republiek zou zeer moei
lijk worden indien het wetsontwerp-BIO al ingediend was. Ook het voorstel
om de hoofdlijnen van het BlO-wetsontwerp in de Noodwet op te nemen
wees Sassen af, omdat de indruk vermeden moest worden 'eenzijdig te wil
len opleggen wat als resultaat van overleg dient tot stand te komen'. Dat
zou de onderhandelingen met de Republiek bemoeilijken en de overeen
komst met de federalisten in gevaar brengen. Of de onderhandelingen zou
den slagen of niet, in beide gevallen moest 'op de kortst mogelijke termijn
(...) kunnen worden overgegaan tot invoering van een voorlopige regeling
397

H oofdstuk IV Het parlement als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

voor het interimbewind'. De buitengewone omstandigheden waaronder ge
werkt moest worden, veroorzaakten volgens de minister 'dat het naar de
ernstige overtuiging der Regering onjuist is, hier te gewagen van een onge
motiveerde uitschakeling van de Staten-Generaal’.156 Sassen liet overigens
met een nota van wijzigingen zien veel van de suggesties, de tekst van het
wetsontwerp betreffende, over te willen nemen. Ook verklaarde hij dat,
’aangezien deze wet zelf een voorziening, bedoeld in artikel 210 van de
Grondwet inhoudt’, de wet met tweederde meerderheid moest worden aan
vaard.157
Tweede K am er

Het debat in de Tweede Kamer, op 25 oktober, werd geopend door ARP-fractievoorzitter Schouten. De Noodwet raakte volgens hem de bevoegdheden
van de volksvertegenwoordiging. De redenering uit de MvA dat de wet on
der de gegeven omstandigheden 'de gewoonste zaak van de wereld' zou
zijn werd door hem aangevochten. De Noodwet kwam immers onver
wacht. 'Ik weet positief zeker, dat er federalisten teruggegaan zijn naar Indo
nesië met geen andere gedachte dan deze: nu zal er spoedig een wetsont
werp bij de Staten-Generaal aanhangig worden gemaakt.’ Schouten betwij
felde sterk of er op korte termijn overleg met de Republiek mogelijk zou
zijn en hij zag dan ook daarin geen reden voor de Noodwet. Zolang de re
gering niet op overtuigende wijze aannemelijk maakte het niet zonder de
Noodwet te kunnen stellen, zo lang kon de ARP-fractie aan die wet geen
medewerking geven.158
Welter deelde de staatsrechtelijke bezwaren van de ARP. Met name voor
wat betrof het Bewind in Overgangstijd kon hij niet inzien waarom die zaak
niet in het parlement behandeld zou kunnen worden, eventueel inclusief
de suggesties van de Republiek. Het mogen goedkeuren achteraf achtte hij
een 'argument van weinig betekenis'. Ook had Welter kritiek op de welwil
lende houding van het kabinet tegenover de Republiek. Voor hem lag de
zaak als altijd zeer eenvoudig: 'Er is maar één ding nodig, geen Noodwet,
geen voorziening bij Koninklijk besluit: wij moeten orde en rust herstel
len .'159
Als eerste spreker namens een regeringsfractie gaf Tilanus duidelijk blijk
van zijn twijfels. Hij vond het wetsontwerp 'zeer moeilijk te verwerken, in
de eerste plaats met het oog op de positie van de Staten-Generaal, zeer moei
lijk ook om de materiële inhoud van dit ontwerp. (...) De Regering vraagt
hier van de Kamer een vertrouwen dat exorbitant is.' Ook wilde Tilanus
weten waar 'de overmatige haast' voor nodig was. Wanneer het overleg
met de Republiek tot enig resultaat zou leiden en daarna de andere deel
staten en de Nederlandse regering ermee akkoord zouden gaan, dan zou
een wettelijke regeling ex artikel 210 van de Grondwet toch in zeer korte tijd
de Staten-Generaal kunnen passeren en zou de Noodwet niet nodig zijn.
Tilanus vroeg of er een verband was met het vertrek van Van Mook. Een
eindconclusie trok Tilanus nog niet: 'Mijn vrienden en ik stellen ver
trouwen in de Regering, (...) doch ik moet de Regering vragen, de boog niet
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tot het uiterste te spannen. Of de boog met dit wetsontwerp te strak is ge
spannen, zal het antwoord van de Regering moeten openbaren.'160
De VVD-fractie had minder twijfels. Het vertrouwen in het kabinet was
ongeschokt. Vonk prees de 'heldere betoogtrant' van de minister in de
MvA. Hij sloot zijn lofrede af met een ongeclausuleerd jawoord: '(...) dit
wetsontwerp is (...) ingegeven door de vaste wil der Regering, zo paraat te
handelen, dat het gunstige resultaat van het overleg met de federalen niet
meer door verrassende gebeurtenissen politiek kan worden ongedaan ge
maakt. Ik aarzel niet als mijn oordeel uit te spreken dat precies dit feit de
bijzondere reden is, waardoor alleen al de indiening van deze Noodwet ge
rechtvaardigd is te achten.' De staatsrechtelijke kant van de zaak liet Vonk
over aan zijn fractievoorzitter Oud. Deze hield een uitvoerig juridisch col
lege met als conclusie dat er van 'enige strijd met artikel 210 of enig ander
artikel van de Grondwet geen sprake' was.161
Van der Goes van Naters stelde ten aanzien van de wet 'dat na de ver
anderingen, door de Regering aangebracht, de grondwettelijkheid er van nu
buiten twijfel staat’. Hij hield één punt van kritiek over. Het kabinet vroeg
om een termijn van drie maanden tussen besluit en bekrachtiging. Van der
Goes achtte één maand voldoende, omdat anders een soort 'proeftijd’ ge
schapen werd. De PvdA-fractie maakte haar houding tegenover het wets
ontwerp afhankelijk van het antwoord van de minister op 'dit essentiële
pu n t'.162
Romme sloot zich aan bij Oud en Van der Goes inzake de grond
wettigheid van de Noodwet. Ook de KVP-fractie was bereid het kabinet de
verlangde bevoegdheden te geven. Over de bekorting van de driemaandentermijn wilde Romme pas een standpunt innemen na het antwoord van de
regering. Romme meende (met Tilanus) dat de invoering van het interimbewind 'in ieder geval' vóór 1 januari 1949 moest plaatsvinden, anders 'ko
men wij toch eigenlijk onder de overeenstemming uit, die op het ogenblik
met de federale Staten bestaat'. Romme pleitte er dus voor de woorden 'zo
mogelijk’ uit artikel 1 van de Noodwet te schrappen.163
Het CPN-lid Stokvis verraste de Kamer met een doortimmerd verhaal
waarin hij de hoofdbezwaren tegen de Noodwet samenvatte. Hij deed dat
zo helder dat één van de sprekers na hem, Gerbrandy, zich liet ontvallen:
'Al is de mij voorafgaande spreker communist, juridisch heeft hij, naar
mijn mening, zeer juiste opmerkingen gemaakt.' Stokvis stelde vast dat wat
de regering van het parlement vroeg een blanco volmacht op een onbepaald
onderwerp was, met onbepaalde draagwijdte. De stelling dat de Noodwet
nodig zou zijn om tijdwinst te boeken, deed hij kort af: 'Ook de behandeling
van het onderhavige wetsontwerp zelf stelt in het licht, dat het normale le
gislatieve apparaat in staat is zijn arbeidstempo hoog op te voeren.' De CPN
zou tegen 'dit staatsrechtelijke monstrum' stemmen.164 Fractieleider De
Groot, die in Moskou herhaaldelijk overleg pleegde over de Indonesiëpolitiek,165 greep de mogelijkheid aan om de nieuwe visie van zijn partij
op de Republiek, na het neerslaan van de communistische Madioen-revolte, uiteen te zetten. De 'groep-Hatta' kon, naar zijn mening, niet langer
als regering van de Republiek worden erkend, omdat ze niet langer het volk
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vertegenwoordigde sinds arbeiders, boeren en PKI in de illegaliteit waren
gedreven. Als 'leerling van het Japanse en Duitse fascisme’ had Hatta zijn
machtsgreep gecamoufleerd met een van 'A tot Z gelogen communistische
opstand'. Quasi verbaasd riep hij uit: '(...) thans is onze Regering bereid niet
alleen met Hatta te onderhandelen, maar dit ook met zeer grote spoed te
doen.' Hij legde een verband met de Marshallhulp en de goede relaties van
de VS met de regering-Hatta om tot de volgende conclusies te komen: 'Dit
blijkbaar onschuldige noodwetje (...) is het begin van de overdracht van In
donesië aan Amerika, als Amerikaanse kolonie.' Voor De Groot lag de zaak
simpel: geen Noodwet was nodig, maar slechts 'één ding (...) namelijk dat
onze troepen daar moeten worden teruggenomen, dat het Indonesische
volk in staat moet worden gesteld over zijn eigen lot te beschikken1.166
Als laatste kamerlid in eerste termijn sprak Gerbrandy (ARP). Ook hij be
twistte de grondwettelijkheid van de Noodwet en voegde nog één principi
eel argument toe: door een 'blanco wet' in te dienen ontnam de regering de
oppositie het recht om zich over de gang van zaken uit te spreken. Daarom
zou hij 'met hart en ziel tegen dit verderfelijk product (...) stemmen'.167
Sassen ontkende dat de wet strijdig zou zijn met de Grondwet. Hij achtte
het 'geenszins onlogisch' om vóór de indiening van het BlO-wetsontwerp
de Republikeinse regering de mogelijkheid te geven zich daarover uit te
spreken. Het argument van Schouten als zou de Noodwet teleurstelling
wekken bij de federalisten pareerde hij met: 'Het kan niet anders of het zou
een veel grotere teleurstelling bij de federalisten teweegbrengen, indien de
invoering van een Interim-Regering per 1 Januari a.s. twijfelachtig werd ge
maakt, en het zou bij hen ook grote teleurstelling teweeg brengen, indien
door het volgen van een andere koers, door een poging om deze regeling als
het ware eenzijdig te willen opleggen, de resultaten van dat overleg in ge
vaar werden gebracht.' Met betrekking tot het ongeloof van Schouten en
Welter in het nut van overleg met de Republiek stelde hij: '(...) wat wij
bepaaldelijk zouden willen, althans zouden willen beproeven, zolang de
onmogelijkheid daarvan niet is gebleken, dat is, dat men op zeer korte
termijn komt tot daadwerkelijke samenwerking, ten einde een totale rege
ling (...) tot stand en tot uitvoering te kunnen brengen.' Sassen ontkende, in
antwoord aan Tilanus, dat de opvolging van Van Mook een rechtvaardi
ging had gevormd voor de 'zeer grote spoed' die aan de Kamer was ge
vraagd. Die rechtvaardiging werd gevonden in het sterk toenemen van het
aantal bestandsschendingen en van het aantal moorden en ontvoeringen.
Voor een vruchtbaar overleg met de Republiek was bereidheid aan die zijde
om het bestand na te leven, voorwaarde.168
De minister reageerde sarcastisch op het betoog van De Groot: 'Merk
waardig is het, dat de roep "Naar Djokja" - vroeger afkomstig van de rech
terzijde (...) - nu, als ik hem goed heb begrepen, door de heer De Groot zelf
zou kunnen worden aangeheven!'169 Sassen verzette zich tegen de sugges
tie van Van der Goes om de termijn tussen besluit en bekrachtiging op
maximaal één maand te stellen. Hierdoor zou de regering de mogelijkheid
ontnomen worden om voorlopige regelingen kort na hun inwerkingtre
ding nog wat bij te stellen. De door Tilanus en Romme gevraagde aan400
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scherping van artikel 1 (door 'zo mogelijk' te schrappen voor 1 januari 1949
als datum van de invoering van het interimbewind) nam hij over.170 1 Ja
nuari 1949 werd dus een absolute datum. Het kabinet liet zich hiermee,
vooral tegenover de buitenwacht, onder tijdsdruk zetten.
Ondanks het gevorderde uur maakten bijna alle woordvoerders gebruik
van de mogelijkheid een korte repliek te geven. Schouten had nog twee
punten van kritiek. 'Er blijft toch iets mysterieus in dit geval, want als het
zo was als de Minister (...) het heeft voorgesteld, dan zou van de aanvang af
bij de Regering de gedachte hebben voorgezeten: laat men geen ogenblik uit
het oog verliezen, dat, al komen wij ook tot resultaat met de federalisten,
dat resultaat in wettelijke vorm dan toch niet kan worden voorgelegd aan
de Staten-Generaal alvorens met de Republiek overleg is gepleegd. De zaak
heeft, en niet alleen naar mijn wijze van zien, wekenlang zó gestaan, dat
men haar niet op deze wijze stelde, maar aldus: als het resultaat van het
overleg met de federalen is verkregen, zal cito171 het daarover handelende
wetsontwerp bij de Staten-Generaal aanhangig worden gemaakt. Eerst in
een zeer laat stadium moet de gedachte zijn opgekomen, dat deze weg niet
zou kunnen worden gevolgd.' Hij zat er niet ver naast. Over de grondwette
lijke aspecten van het wetsontwerp had hij een vergelijkbare analyse. De re
gering maakte van artikel 210 gebruik om met een wetsontwerp te komen
dat materieel niets anders bevatte dan een blanco volmacht aan de regering
om tot een voorlopige regeling te geraken.172 Opnieuw legde Schouten de
vinger op de zere wonde. Hij rondde af met te verklaren, dat het antwoord
van Sassen onvoldoende was geweest om de ARP met het wetsontwerp te
doen meegaan.
Na hem sprak De Groot, die uiteraard weerwoord gaf op Sassens uit
spraken over de Madioen-revolte. Hij zei nooit in goedkeurende zin over
Hatta te hebben gesproken omdat bekend was dat Hatta 'sinds lange tijd een
agent van het Japanse fascisme is geweest. (...) Zolang echter de grote massa
van het Indonesische volk met hem tevreden was of meende, dat hij zijn
gedrag veranderd had, was er voor mij geen aanleiding daarop critiek te
oefenen.'173
Van der Goes had in eerste termijn één concessie gevraagd en die niet ge
kregen: beperking van de driemaandentermijn tot één maand. Hij diende
daarom een amendement in.174 Tilanus ten slotte zat in een moeilijke posi
tie: zijn fractie was verdeeld. De nadere inlichtingen over de moeilijkheden
in Indonesië en de bereidheid van de minister om de woorden 'zo moge
lijk’ weg te halen bij 'vóór 1 Januari 1949' hadden weliswaar veel twijfel
weggehaald bij de CHU, maar de twijfel of dit wetsontwerp grondwettelijk
aanvaardbaar was bleef bestaan. Alleen vanwege het feit dat verwerping
van de wet ernstige staatkundige gevolgen zou hebben, zouden verschillen
de leden van zijn fractie voorstemmen.175
Sassen antwoordde de sprekers kort. Tot Schouten zei hij: 'Ook de fede
ralisten zelf keuren het goed en juichen het zelfs toe, dat de besprekingen
met de Republiek worden mogelijk gemaakt, mits - en dit is een "mits", die
vanzelfsprekend voor de Regering in volle omvang geldt - dat men zich
daarbij blijft stellen op de basis van de artikelen 208 en 209 der Grondwet.'
401

H oofdstuk IV Het parlement als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

Aan Van der Goes meldde hij bereid te zijn tot overname van het amende
ment. Hij liet het niet op stemming aankomen.176
Het was 2.00 uur in de ochtend van 26 oktober toen de tekst, bijgesteld, in
stemming werd gebracht. Op de valreep gaf Zandt een stemverklaring af: ge
geven het feit dat de SGP in deze geen vertrouwen had in het regerings
beleid, zou hij zijn stem niet aan de Noodwet geven. Vóór stemden de frac
ties van KVP, PvdA, VVD en zeven leden van de fractie van de CHU. Te
gen stemden de fracties van ARP, CPN, SGP, Welter en twee leden van de
fractie van de CHU, te weten W.F.E. van der Feltz en J.J.R. Schmal.177
Intussen

Zelfs in de korte periode tot het debat in de Eerste Kamer deden zich buiten
de Staten-Generaal ontwikkelingen voor die in verband met de Noodwet
vermeld moeten worden. Op de dag van het debat in de Tweede Kamer
meldde Sassen in de ministerraad dat Stikker vanuit Parijs had laten weten
te overwegen zelf naar Indonesië te reizen om de mogelijkheden voor een
oplossing te onderzoeken en zo ook een gebaar te maken naar het buiten
land. Een besluit nam de raad nog niet, vanwege de afwezigheid van Stik
ker.178
Eén dag later vergaderde het kabinet opnieuw. Stikker was terug en deed
verslag van zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de VN. Samen
met de Nederlandse afgevaardigde, oud-minister J.H. van Roijen, en met de
Nederlandse ambassadeur te Parijs, oud-gouverneur-generaal jhr. A.W.L.
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, had hij een brief opgesteld aan Coch
ran. Zijn voornemen om naar Indonesië te reizen diende twee doelstellin
gen: allereerst de stemming onder de Nederlanders daar verbeteren en ten
tweede een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om met de Repu
bliek tot overeenstemming te komen, buiten Cochran en diens CGD om. De
voornaamste tegenstander van Stikkers reisplan was Sassen. Deze betreurde
het dat Stikker geen overleg met hem had gevoerd over de brief aan Coch
ran. Van onderhandelingen met de Republiek verwachtte hij niets (zulks in
tegenspraak met zijn stellingname in de Kamer de avond tevoren!). Sassen
achtte slechts oriënterende, informatieve besprekingen mogelijk. Verder
stelde hij voor dat de Republiek zeven a tien weken de tijd zou krijgen om
het bestand na te leven, in plaats van drie weken, zoals Stikker wenste. Uit
eindelijk besloot de raad toch toe te stemmen in de reis van Stikker, die een
informatief karakter zou hebben en zich zou richten op het doen naleven
van het Renville-akkoord.179
Hiermee waren onderhandelingen op basis van de oral note van Cochran
vooralsnog van de baan. Stikker ging directe gesprekken aan met Hatta over
het wetsontwerp-BIO en het bestand. Door de gesprekken een informatief
karakter te geven en ze geen onderhandelingen te noemen werden de VN,
de Amerikaan Cochran en daarmee de VS buitengesloten. Het kabinet was
zo onverstandig om andermaal de belangrijke bondgenoot voor het hoofd
te stoten en daarbij te menen toch een gebaar te maken. De regering-Hatta
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was zo verstandig om Cochran over het besprokene steeds zeer uitvoerig in
te lichten.180
Op 28 oktober vertrok Stikker naar Batavia. Hij lichtte Cochran in en ver
zocht deze een gesprek met Hatta te regelen. Sassen, nog steeds niet gelukkig
met de reis van Stikker, telegrafeerde Van Mook. Hij deelde de aftredende
landvoogd mee, dat Beel tot zijn opvolger benoemd zou worden en wel in
de functie van HVK, krachtens de Noodwet bekleed met alle macht en be
voegdheden van de lt. gouverneur-generaal.181 De Noodwet moest enkel
nog 'even' door de Eerste Kamer worden geloodst. Hoewel oorspronkelijk
geen reden voor de haast, was de wens Beel zo spoedig mogelijk te benoe
men inmiddels wel geworden tot een reden om de wet door het parlement
te jagen.
De behandeling in de Eerste Kam er

Op 29 oktober werd het ontwerp-Noodwet Indonesië behandeld door de
Eerste Kamer. De verschillende bijdragen kwamen vrijwel volledig overeen
met die welke vier dagen daarvoor in de Tweede Kamer waren geleverd. De
senatoren zetten alle bezwaren nog eens op een rijtje. De fracties van VVD,
PvdA en KVP maakten duidelijk dat zij het wetsontwerp steunden, terwijl
ARP en CPN lieten weten dat zij zouden tegenstemmen. Namens de CHU
zette Pollema het dilemma in zijn partij nog eens uiteen. Hij verklaarde dat
het 'overgrote gedeelte' van zijn fractie zou voorstemmen. De dissident in
de CHU-fractie was opnieuw Reijers, die overigens niet het woord voerde
bij dit debat.
Sassen gaf uitvoerig antwoord, op de hem kenmerkende wat hoogdra
vende wijze. Sprekers werden bijna zonder uitzondering 'zeer scherpzin
nig' en 'knap' gevonden. Door iedereen nadrukkelijk een schouderklopje te
willen geven kwam hij echter nauwelijks aan echte beantwoording toe. De
vragen naar de noodzaak van de Noodwet werden net als in de Tweede Ka
mer beantwoord met een uitvoerige opsomming van aantallen infiltraties,
terreurdaden, moorden en branden.
Nadat Sassen was uitgesproken, werd de vergadering voor korte tijd ge
schorst omdat sommige kamerleden overleg binnen hun fracties wensten.
Na de hervatting bleek, dat slechts de CPN'er Schoonenberg een repliek wil
de uitspreken. Hij was van mening van de minister geen antwoord te heb
ben gekregen.182 Hij had daarin gelijk, maar dat vormde voor Sassen geen
reden om hem alsnog antwoord te geven.
De Eerste Kamer was voltallig aanwezig. Van de vijftig leden stemden er
achtendertig voor, zodat de tweederde meerderheid gehaald werd. Tegen
stemden de fracties van ARP en CPN en de CHU'er Reijers.
Reacties

Op 29 oktober tekende koningin Juliana de Noodwet en direct daarna een
Koninklijk Besluit waarbij het ambt van Hoge Vertegenwoordiger van de
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Kroon werd ingesteld. Beel werd nog dezelfde dag beëdigd. Hij vertrok één
dag later al naar Batavia om de plaats van Van Mook in te nemen.
Het definitieve vertrek van Van Mook en de komst van Beel overscha
duwden in de perscommentaren de Noodwet. De meeste dag- en weekbla
den beperkten zich tot een verslag en gaven nauwelijks inhoudelijk com
mentaar. Twee opvallende reacties zijn er desondanks hier weer te geven.
In Socialisme & Democratie van november 1948 schreef De Kadt over het
optreden van Sassen (na vastgesteld te hebben, dat het politieke debat wei
nig om het lijf had gehad): 'Ik kan van het optreden van deze minister in
het parlement alleen maar zeggen, dat hij niemand overtuigt, en alleen zijn
voorstellen erdoor haalt, omdat er nu eenmaal een meerderheid is, die het
Kabinet de gelegenheid wil geven, verder te werken. Hij gaat niet of slechts
oppervlakkig in op de argumenten van zijn tegenstanders. Hij had deze
noodwet zo slecht voorbereid, dat hij nagenoeg ieder artikel er van heeft
moeten wijzigen.'183 Een hard oordeel.
In zijn in februari 1949 verschenen boek Indonesië, Nederland en de we
reld schreef Van Mook: 'Mijn hoofdindruk is, dat men door een snel en in
een enigszins feestelijke stemming met de BFO in Nederland bereikte over
eenstemming de oplossing zag van vele moeilijkheden en daarin niet door
de practische bedenkingen van Batavia wenste te worden gestoord. In de
roes van dat succes is ook de noodwet van 29 oktober tot stand gekomen, op
grond waarvan, met nieuwe afwijking van de herziene Grondwet, een Bestuursregeling in overgangstijd, overeenkomstig het BFO-ontwerp, bij Ko
ninklijk Besluit kon worden vastgesteld. Maar een zo ingrijpende zaak laat
zich niet regelen in een vloek en een zucht en zeker niet, zolang in Indone
sië het kernconflict geen einde genomen heeft en nog niet alle partijen om
de tafel kunnen zitten.'184
Conclusie

Met de Noodwet moest het kabinet de handen vrijmaken voor doortastend
beleid ten aanzien van de Republiek en de internationale gemeenschap. In
feite werd het parlement tot 1 juli 1949 buitenspel gezet. De kamerleden wa
ren zich van dit gevaar terdege bewust. Tegenstand kwam ditmaal dan ook
niet alleen van de oppositie. Ook de regeringspartijen gaven duidelijk blijk
van hun twijfels. Zij waren uiteindelijk echter bereid de nieuwe minister
het voordeel van de twijfel te geven. Wellicht hoopten zij door het overleg
in de Commissie van Negen en in de Indonesische commissie voldoende
greep te houden op de gang van zaken. Het is de vraag of er een alternatief
voor handen was: het kabinet moest onderhandelingsvrijheid hebben, de
consequentie was echter wel dat de Kamer in het vervolg voor een fait ac
com pli gesteld zou kunnen worden en dan slechts de keuze had een ak
koord aan te nemen of te verwerpen.
Dat het kabinet de handen vrij wilde houden bleek ook uit het feit dat
Van Mook en de federalisten de gang van zaken uit de krant moesten ver
nemen. Toch verkeerde het kabinet bepaald niet in een feeststemming en
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zou eerst in de komende twee maanden merken, dat de Noodwet het be
oogde doel, de FIR, niet naderbij zou brengen.

Het ontslag van lt. gouverneur-generaal H.J. van Mook

Direct na het aantreden van het kabinet-Drees-Van Schaik verschenen de
eerste geruchten in de pers over een eventueel ontslag van de lt. gouverneur-generaal in Batavia, Van Mook, en diens opvolging door de juist afge
treden premier Beel. De geruchten hielden aan totdat op 14 oktober Van
Mook bekend maakte dat hij per 1 november van zijn ambt ontheven wilde
worden. Zijn opvolger, met de nieuwe titel Hoge Vertegenwoordiger van
de Kroon, was inderdaad Beel.
Ondanks de maandenlange geruchtenstroom werd in het parlement pas
eind oktober voor het eerst over het ontslag van Van Mook gesproken. Een
afzonderlijk debat in de Kamer over de kwestie bleef achterwege, al zou het
onderwerp zich daar zeker toe hebben geleend.
Van M ook synoniem m et Batavia

Hubertus Johannes van Mook was geboren en getogen in Nederlands-Indië,
dat hij veel meer als zijn vaderland beschouwde dan Nederland. Geboren
in Semarang in 1894 groeide hij op als het enige kind van een progressiefliberaal onderwijzersechtpaar. De jonge Van Mook doorliep met succes de
HBS te Soerabaja. Van 1912-1918 verbleef hij in Nederland. Zijn ideeën over
de toekomst van de kolonie werden daar gevormd tijdens de studie Indo
logie in Leiden. De 'Leidse richting', met haar hoogleraren C. Snouck Hurgronje en C. van Vollenhoven, was in die tijd progressief. Al in 1917 formu
leerde Van Mook de hoofdlijnen van zijn streven naar een onafhankelijk
Indonesië waarin de verschillende etnische groepen harmonieus met elkaar
zouden samenwerken, inclusief de Nederlanders die Indonesië tot vader
land zouden kiezen. Hij deed dat als voorzitter van het eerste congres van
Indische studenten in Nederland. Van Mook keerde in 1918 terug naar In
donesië, waar hij bestuursambtenaar werd. Tijdens zijn eerste verlof in Ne
derland van 1925 tot 1927 deed hij een poging zijn studie met een promotie
af te ronden. Tevergeefs: hij werd voortijdig teruggeroepen. In oktober 1940
zou hij, op grond van zijn verdiensten voor de organisatie van Indië's oor
logseconomie, een eredoctoraat krijgen aan de Rechtshogeschool in Bata
v ia.185
Van Mook behoorde in 1930 samen met onder anderen de latere minister
Jonkman tot de oprichters van de Stuw-groep, genoemd naar het blad dat zij
uitgaf, De Stuw. In 1931 werd hij benoemd in de Volksraad waar hij onder
meer zou pleiten voor verbetering van de levensstandaard van de kleine
Javaanse boeren en voor een betere behandeling van de politieke gevange
nen, zoals Soekarno. Het was in deze jaren dat hij zich de reputatie verwierf
van progressieve 'scheurmaker', iemand die het Nederlandse belang in In405
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dië veronachtzaamde en de nationalisten in de kaart speelde. Deze reputatie
zorgde er in 1933 voor dat gouverneur-generaal B.C. de Jonge verhinderde
dat Van Mook hoogleraar werd aan de Rechtshogeschool van Batavia.
In 1934 verliet Van Mook de Volksraad om hoofdambtenaar te worden
bij de Dienst Economische Zaken te Batavia, waarvan hij reeds in 1937 di
recteur werd. Zijn grote kwaliteiten en werklust werden bijna algemeen ge
waardeerd, vooral ook door de wijze waarop hij - als gevolmachtigd mi
nister - in de periode september 1940 tot juni 1941 de onderhandelingen
over de handelsbetrekkingen met Japan leidde.186
Na het ontslag van de minister van Koloniën Welter in 1941 werd Van
Mook tot diens opvolger benoemd op aanraden van de gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Hij was maar zeer kort minister,
omdat hij na het uitbreken van de oorlog met Japan, werd benoemd tot lt.
gouverneur-generaal. Eén dag vóór de capitulatie van Nederlands-Indië
verliet hij met een aantal hoge ambtenaren de archipel, op verzoek van de
GG. Hij werd in mei 1942 opnieuw benoemd tot minister van Koloniën en
was als zodanig de belangrijkste auteur van de '7 december'-rede van ko
ningin Wilhelmina. In deze in 1942 vanuit Londen gehouden radiorede
werd Indonesië een rijksconferentie in het vooruitzicht gesteld om tot nieu
we staatkundige verhoudingen en grotere zelfstandigheid van de overzeese
gebiedsdelen binnen het koninkrijk te komen.
In september 1944 werd Van Mook opnieuw benoemd tot lt. gouverneurgeneraal en vestigde hij zich in Brisbane, Australië, om vandaar uit de bevrijding van Indonesië voor te bereiden. Die terugkeer, in september 1945,
verliep anders dan hij zich had voorgesteld. In Batavia was inmiddels de
onafhankelijke Republiek uitgeroepen en Van Mook kreeg te maken met
een vijandig gezinde Indonesische publieke opinie. Van Mook zag al snel in
dat onderhandelen met de Republiek onontkoombaar was. Eind oktober
had hij een oriënterend gesprek met een Republikeinse delegatie waarvan
Hatta en Soekarno deel uitmaakten. Politiek Nederland had echter geen en
kel begrip voor de nationalisten en verlangde harde maatregelen tegen Soe
karno c.s., in wie men vooral collaborateurs met de Japanners zag. Ook
Tjarda van Starkenborgh wilde van geen concessie weten en nam ontslag.
Van Mook zette zich desondanks energiek aan het werk en wist tegen de
stroom in belangrijke vorderingen te maken in het verwezenlijken van
zijn ideaal, een onafhankelijk, federatief Indonesië. Zijn eigenzinnigheid en
uitgesproken weerzin tegen de zijns inziens kleinzielige Nederlandse poli
tiek bezorgden hem daarbij weinig vrienden, wat nog versterkt werd door
het wantrouwen dat met name de confessionelen, die zijn Stuiv-verieden
niet vergeten konden, jegens hem koesterden,
De aanvaringen met politiek Den Haag waren talrijk: zijn ontmoeting
met Soekarno in oktober 1945, de 'aankleding' van het Linggadjati-akkoord
door het Nederlandse parlement en de eerste politionele actie. Van Mook
liet regelmatig horen aan aftreden te denken en dat aftreden werd ook regel
matig door de Nederlandse regering overwogen en door de oppositiepartij
en en de KVP geëist. Sterk overtuigd van eigen kunnen besloot hij telkens
toch maar in functie te blijven. Zijn ontegenzeglijk grote kwaliteiten brach406
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ten bijvoorbeeld premier Beel in 1947 tot de overtuiging dat hij vooralsnog
niet gemist kon worden.
Van Mook was een wat ongepolijste figuur. Zijn uitspraken waren vaak
nogal provocerend. KVP-fractievoorzitter Romme omschreef hij als het 'ro
ze varkenssmoel'; Sassen, de minister van Overzeese Gebiedsdelen, als 'die
akelig brutale jongen' en Drees als een 'vaatdoek'. Voor weinig mensen had
hij echt respect. Tot de uitzonderingen behoorde de legercommandant, lui
tenant-generaal Spoor, wiens intelligentie en loyaliteit hij prees.187 Van
Mook riep door zijn uitgesproken meningen vanzelfsprekend ressentimen
ten op. Zo bijvoorbeeld bij Posthuma, door Lieftinck naar Batavia gezonden
om het financiële beleid onder controle te brengen: 'Van Mook hoort tot die
figuren die men, om het plat uit te drukken, de stoel onder zijn g.. moet
wegschoppen, voordat hij omvalt, en dan nog heb je de kans (...) dat hij ook
zonder stoel precies in de zelfde houding blijft staan, alsof er niets gebeurd
was.'188 Een afgewogener beeld geeft Van Vredenburch, die als onderhandelingsleider voor Nederland in 1947-1948 veel met Van Mook te maken had:
'Aan uitzonderlijke intellectuele begaafdheid paarde hij grote energie en
een werkcapaciteit die eerbied afdwong. Hij was een geboren optimist (...) en
beschikte tevens over een ongebruikelijke capaciteit om tegenslagen te
incasseren. Wat niet dadelijk opviel was dat een gevoelig gemoed in het
logge lichaam huisde.'189
In de loop van 1948 keerde het tij voor Van Mook. Daar zijn verschillen
de oorzaken voor aan te geven. In de eerste plaats had hij weinig vrienden
in de Haagse politiek. De oppositiepartijen kenden hem niet en zagen in
hem slechts het perfide 'Batavia' dat Indië wilde verkwanselen. Binnen de
PvdA en de KVP bestond weliswaar erkenning voor zijn kwaliteiten, maar
ook wrevel over zijn eigengereide optreden. Belangrijke ministers in de regering-Beel, met name Lieftinck, hadden in de voorgaande jaren stevige
aanvaringen met Van Mook gehad. In de tweede plaats was het verkiezings
jaar. Een enquête onder de Nederlandse bevolking gaf aan dat slechts 22%
van de ondervraagden vertrouwen had in het beleid van Van Mook. De
landvoogd was daarmee een electoraal risico geworden voor de regerings
partijen.190 In de derde plaats bestond er bij de KVP een groeiend wantrou
wen in de bedoelingen van Van Mook. De door de katholieken bij voortdu
ring bepleite Unie leefde bij hem niet erg sterk. Herkenbaar was dat hij zeer
hard werkte aan de totstandkoming van de federale deelstaten, maar dat er
onder zijn regie nog maar nauwelijks een begin was gemaakt met het op
zetten van de zware Nederlands-Indonesische Unie. Van Mook gaf voedsel
aan het veel gehoorde verwijt, dat hij feitelijk een onafhankelijke federale
staat wilde met zichzelf en de Indische elite aan de macht. Romme en zijn
jonge fractiegenoot Sassen, in juni 1948 in Batavia met de Commissie van
Negen, kwamen daar tot de conclusie dat hun Unie bij Van Mook niet vei
lig was. De VVD-voorzitter Stikker ten slotte, ook in Batavia, werd er beves
tigd in zijn veronderstelling dat Van Mook onvoldoende oog had voor de
belangen van de Nederlandse ondernemers. Al met al slaagde Van Mook er
niet in om het bezoek van de parlementaire kopstukken en Indiëspecialis-
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ten te benutten voor het verbeteren van zijn imago; vermoedelijk vond hij
dat overbodig.191
In de vierde plaats was er de opstelling van de federalisten in Indonesië,
die herhaaldelijk hadden laten blijken niets te voelen voor een zware Unie.
Vooral bij de KVP en de CHU versterkte dit de wens in de plaats van Van
Mook een sterke unionist te krijgen, die de federalisten in het gareel kon
houden. Tot slot had Van Mook ook zijn krediet bij de linkervleugel van de
PvdA verspeeld. Mensen als Goedhart en De Kadt was het niet ontgaan dat
Van Mook uiteindelijk bereid was tot militaire actie om de Republiek te li
quideren. Zij zagen in hem een verstokte koloniaal met een quasi progres
sieve uitstraling.
Van Mooks positie was derhalve bij het begin van de kabinetsformatie
ronduit slecht. Van alle kanten werden zijn beleid en zijn persoonlijkheid
bekritiseerd en er was niemand meer in Den Haag te vinden die het voor
hem opnam, met als uitzondering wellicht de minister-president die over
tuigd was van de deskundigheid van de landvoogd. Maar voor het overige
was Van Mook binnen het Indonesiëbeleid synoniem geworden met Bata
via en daarmee dè steen des aanstoots, waartegen de gehele Nederlandse po
litiek zich afzette.
Van M ook buiten-geform eerd

Het Indonesiëbeleid en de bezetting van de voor dit beleid belangrijke pos
ten (premier, Overzeese Gebiedsdelen, Buitenlandse Zaken en landvoogd)
vormden dè kern van alle problemen tijdens de kabinetsformatie. De for
mateurs, eerst Beel en daarna Van Schaik, maakten van de vervanging van
Van Mook een vast onderdeel van hun formatiewerkzaamheden. In hun
streven naar basisverbreding was het ontslag van de landvoogd de eerste
concessie die zij de CHU en de VVD offreerden. Begrijpelijk, want zowel
Tilanus als Oud en Stikker liet er van het begin af aan geen misverstand
over bestaan dat het heengaan van Van Mook een conditio sine qua non
was voor hun medewerking aan de totstandkoming van de eerste bredebasisregering. Beel had weinig moeite met deze concessie, in de wetenschap
dat ook Romme en Sassen Van Mook kwijt wilden. Beel stuurde in eerste
instantie aan op de vorming van een driehoofdig opperbestuur in Batavia,
bestaande uit legercommandant Spoor, de secretaris-generaal van het
ministerie van Financiën H.L. s'Jacob en het KVP-kamerlid Sassen. Hier
tegen kwam vooral verzet van de PvdA. Van der Goes en Drees hadden
niet zozeer bezwaar tegen een vertrek van Van Mook, als wel tegen een ver
sterking van de positie van Spoor. Daardoor zou volgens hen de kans op
een nieuwe militaire actie groter worden.192
Van Schaik begon zijn formatiepoging op 30 juli al direct met een opzet
waarbinnen Beel naar Batavia zou gaan, waardoor de ruimte ontstond om
Drees premier te maken. Een meesterzet die de impasse in de formatie door
brak. Hij verwierf hiervoor snel de instemming van KVP, PvdA en Beel
zelf, later ook van VVD en CHU.193 Tijdens de constituerende vergadering
van het nieuwe kabinet was er geen misverstand meer mogelijk: Van Mook
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moest weg. Onduidelijk was alleen nog wanneer. KVP, VVD en CHU (en
Beel) waren van mening dat de vervanging zo snel mogelijk moest plaats
vinden. De PvdA, die Van Mook wat meer waardeerde, althans het alterna
tief minder aantrekkelijk vond, had minder haast. Drees vond dat de defini
tieve instelling van de FIR een mooi moment zou zijn voor Van Mook om
afscheid te nemen. Besloten werd de inhuldigingsfeesten bij de kroning van
prinses Juliana aan te grijpen om Van Mook naar Nederland te laten ko
men voor overleg over het precieze tijdstip van zijn vertrek.194
Van M ook 'geschoffeerd'

De vervanging van Van Mook als formatie-afspraak kwam niet ter sprake
in de regeringsverklaring. Desondanks verschenen al direct toespelingen op
het vertrek in de pers. Zo had Rommes Volkskrant op 7 augustus op de
voorpagina het artikel 'Dr. Beel spoedig naar Indonesië?’ waarin de ver
wachting werd uitgesproken dat Van Mook snel zijn functie zou neerleg
gen. De geruchten in de pers hielden aan.
De formatie-afspraken werden intussen geëffectueerd in het kabinet. Al
op 12 augustus schreef de kersverse minister Sassen op eigen initiatief een
kort briefje aan Van Mook: 'Het ligt in het voornemen van dit ministerie,
om in Indonesië wijziging te brengen in de vertegenwoordiging der Kroon.
Het kabinet zou in dit verband op U met den grootsten aandrang een beroep
willen doen, om elders een anderen, zeer hogen en gewichtigen post te
willen aanvaarden. Wij zouden het op den hoogsten prijs stellen zo U ter
bespreking hiervan zeer spoedig naar Nederland zoudt kunnen komen. Het
leek mij juist, met dit schrijven niet te wachten tot enige formele uitnodi
ging te dier zake U zal bereiken. Veroorloof mij, U mede langs deze weg
mijn bijzondere erkentelijkheid te betuigen voor het hartelijke telegram,
dat Gij mij bij mijn ambtsaanvaarding hebt willen zenden.'195
Van Mook voelde zich door dit briefje, zonder enige motivering of dank
betuiging voor bewezen diensten, geschoffeerd. Het feit dat hij juist daar
vóór door Beel (in een persoonlijke brief) op de hoogte was gesteld van het
voornemen hem te vervangen, deed daar niets aan af. Per slot van rekening
was hem daaruit gebleken dat er nog geen datum was vastgesteld en dat
Beel eerst nog overleg met hem wenste.
Op 10 september arriveerde Van Mook in Nederland voor overleg met de
regering. Op 13 september sprak de ministerraad over het heengaan van
Van Mook. Sassens briefje werd met name door Drees en Lieftinck gelaakt.
Sassen verdedigde zich met het argument, dat het om een persoonlijk en
informeel schrijven ging.196 Van Mook zelf maakte zijn beslissing afhanke
lijk van een door het kabinet te leveren schriftelijke motivatie.
Intussen was er in Nederland overleg begonnen tussen de regering en
een delegatie van de BFO over het wetsontwerp Bewind Indonesië in Over
gangstijd (BIO). Sassen, maar ook Beel, was daar voortdurend bij betrokken.
Van Mook werd niet bij deze onderhandelingen betrokken. Hij voelde zich
gepasseerd. Toen op Java op 18 september de communistische Madioenopstand uitbrak, maakte Van Mook hiervan gebruik om direct naar Batavia
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terug te keren. De uitspraak van Drees dat de ambtswisseling zou dienen
plaats te vinden op een opportuun moment en na overleg met de land
voogd, greep hij aan om nog te laten weten dat hij zijn taak pas als geëin
digd kon beschouwen op het moment dat geheel Indonesië weer onder één
gezag zou zijn gebracht, dat wil zeggen bij het optreden van een FIR, waar
aan ook de Republiek zou deelnemen.197

'Dr. H.J. van Mook begroette op 3 november 1948 op het vliegveld van Batavia dr. L.J.M. Beel,
de Hoge Vertegenwoordiger der Kroon.' (Bron: KHA (1948) p. 7834)

Aanvankelijk gaf Van Mook niet toe aan de druk plaats te maken, ook niet
nadat hij begin oktober een door Drees persoonlijk opgestelde motivering
had ontvangen. Pas nadat hij de uitkomsten van de onderhandelingen met
de BFO uit de krant had moeten vernemen, capituleerde hij. De federalisten
hadden een volledig uit Indonesiërs bestaande interimregering bedongen.

Het ontslag van lt. gouverneur-generaal H.J. van Mook

Van Mook was hierover niet eens geconsulteerd en zijn VFR, waarin op
een aantal posten Nederlanders waren benoemd, was zonder pardon opzij
geschoven. Op 11 oktober diende Van Mook zijn formele aanvrage voor
ontslag per 1 november in.
Sassen maakte haast. Zoals wij zagen wist hij te bereiken dat de Noodwet
al op 30 oktober door de Eerste Kamer kwam en dat nog dezelfde dag Beel
werd beëdigd tot Hoge Vertegenwoordiger der Kroon. Op 8 november arri
veerde een verbitterde Van Mook op Schiphol. Gevraagd naar zijn vooruit
zichten zei hij: 'Zoals elke Displaced Person heb ook ik nog geen enkel vast
plan.’198 Van Mook bleef slechts korte tijd in Nederland. Het aanbod van
het kabinet om ambassadeur te worden op een belangrijke post wees hij af.
In 1949 aanvaardde hij een leerstoel in de VS aan de universiteit van Berkeley. Twee jaar later trad hij in dienst van de VN als ontwikkelingsdeskundige. Van Mook overleed in 1965 in Frankrijk.199
Persreacties

In de Nederlandstalige pers in Indonesië klonk vooral teleurstelling door
toen duidelijk was geworden dat Van Mook op korte termijn plaats zou ma
ken voor Beel. Het Bntaviaasch Nieuwsblad bijvoorbeeld vond de manier
waarop in Den Haag over het hoofd van Van Mook onderhandeld en beslist
werd 'een miskenning van primaire staatsrechtelijke en andere verhoudin
gen, die door geen zich zelf respecterend bewindsman kon worden getole
reerd. Dr. van Mook trok de enig mogelijke consequentie.'200
Tegenover de eensgezindheid in de Nederlands-Indische pers stond de
partijpolitieke verdeeldheid in de Nederlandse kranten. Trouw hoopte dat
het heengaan van Van Mook een verbetering zou zijn: 'Het totale beeld van
zijn politiek geeft den indruk van een bagatellisering (...) van Nederlands
gezagsplicht in Indië.' Het Parool meende dat de kern van de moeilijkheden
lag in de tegenstelling tussen Den Haag en Batavia 'waar de opvatting heer
ste (...) dat niet Nederland, maar de Nederlanders in Indonesië verantwoor
delijk zijn voor de Nederlandse politiek ten aanzien van de Indonesische
archipel'. De Volkskrant noemde Van Mook 'een groot man', maar meende
desondanks dat 'de eisen der practische politiek' zijn ontslag noodzakelijk
maakten. Ten eerste omdat hij zich niet had kunnen verenigen met de interimregeling en ten tweede met het oog op de ontwikkeling naar een Nederlands-Indonesische Unie. Het Vrije Volk erkende dat de tegenstellingen
tussen de landvoogd en het kabinet de laatste tijd snel waren toegenomen.
Toch meende het dagblad dat het einde van de loopbaan van Van Mook
'niet in overeenstemming met zijn grote verdiensten' was. De NRC was
van mening dat onder de omstandigheden een wisseling 'verfrissend' kon
zijn. De wijze waarop Van Mooks ambtsperiode was geëindigd was 'betreu
renswaardig', maar het dagblad meende dat continuering bezwaarlijk was
'omdat nu juist vlotte samenwerking geboden is'.201
Samenvattend kan gesteld worden dat het merendeel van de Nederland
se pers het vertrek van Van Mook op zich goedkeurde, doch dat sommige
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kranten vraagtekens plaatsten bij het moment en bij de beweegredenen van
het kabinet.
Parlem entair naspel

De Kamer is lange tijd opmerkelijk zwijgzaam gebleven met betrekking tot
de positie van Van Mook. Alleen in de Indonesische commissie had, op 8
oktober, De Kadt een vraag hierover gesteld. Sassen antwoordde dat het ka
binet van mening was dat bij het intreden van de interimperiode een nieu
we persoon zou moeten optreden als HVK. De minister voegde daaraan toe
dat Van Mook van het regeringsstandpunt op de hoogte was gesteld.202
Uit het VV over het ontwerp-Noodwet (gedateerd op 22 oktober) bleek
dat enige leden wensten te worden ingelicht over de opvolging van Van
Mook.203 Uit deze vraag blijkt niet dat de betreffende kamerleden van zins
waren het ontslag zelve aan te vechten. Sassen antwoordde dat Van Mook
zelf had verzocht om uit zijn ambt ontheven te worden. De regering gaf er
volgens de minister de voorkeur aan in diens plaats niet weer een GG te be
noemen, doch bij de regeling van de opvolging reeds duidelijk te willen
maken 'dat een nieuwe phase, die nl. van de voorbereiding der nieuwe
rechtsorde ter uitvoering van het XlVe Hoofdstuk der Grondwet, op han
den is'. Sassen suggereerde daarmee dat het ingaan van de interimperiode
aanleiding was om toe te werken naar een vervanging van Van Mook en
niet de onvrede bij regeringspartijen over het functioneren van de land
voogd.204
Tijdens de behandeling van de Noodwet in de Tweede Kamer vroegen
Tilanus en Van der Goes of de wet eigenlijk wel een verdere strekking had
dan het scheppen van de nodige ruimte om met spoed Beel tot Hoge Verte
genwoordiger der Kroon te benoemen. Sassen ontkende dit met kracht: de
toestand in Indonesië en met name de toenemende infiltratie van gewapen
de Republikeinse troepen in de door Nederland bezette gebieden vormde de
eigenlijke reden voor de besluiten 205 De Kamer aanvaardde deze argumen
tatie. Bij de behandeling in de Eerste Kamer, vier dagen later, trachtte Sassens voorganger Jonkman de minister te corrigeren. Hij stelde vast dat de
ontslagaanvrage van Van Mook tenminste de feitelijke reden vormde voor
de door de regering betrachte spoed. Sassen repliceerde dat de ontslagaan
vrage slechts 'een later opgekomen reden' was voor de spoed waarmee de
regering de Noodwet door het parlement joeg.206 De vervanging zelf werd
niet ter discussie gesteld.
Nog éénmaal sprak de Tweede Kamer over het ontslag van Van Mook,
namelijk tijdens de algemene beschouwingen in november 1948. Feitelijk
ging het om nabeschouwingen.207 Van der Goes liet weten dat de wijze
waarop het ontslag was ingeleid 'onze bewondering niet heeft, en wel om
dat wij voor dr. Van Mook grote bewondering hebben'. Maar het vertrek
van Van Mook was noodzakelijk geweest omdat er geen plaats meer was
voor een 'mengstandpunt-Batavia' naast een ’standpunt-Den Haag'. Beel
vertegenwoordigde volgens de PvdA-woordvoerder het standpunt van het
Koninkrijk: 'Daarom zal hij, in de toekomstige verhoudingen, het Unie412
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standpunt kunnen dienen. Ik heb hierin vertrouwen.’208 Schouten zei het
heengaan van Van Mook niet te betreuren, noch zijn ontslag af te keuren.
Maar hij meende dat het hier wel ging om 'een merkwaardige loop van za
ken. (...) De man, die gedurende twee jaar in sterke mate de verantwoorde
lijkheid voor het aanblijven van dr. Van Mook heeft gedragen, is nu, practisch genomen, in zijn plaats getreden. (...) dit (...) vraagt daarom verduide
lijkin g.'209 Romme juichte het vertrek van Van Mook toe in verband met
de aanstaande totstandkoming van een nieuwe rechtsorde in Indonesië:
'Aan het zware en moeizame werk van dr. Van Mook, met de volle over
gave van zijn sterke persoonlijkheid door hem verricht, is hierdoor een
einde gekomen op het meest natuurlijke ogenblik.'210
Drees ging vervolgens uitvoerig in op het heengaan van de landvoogd.
Hij begon met zijn 'diepe bewondering' uit te spreken voor het werk van
Van Mook 'gedurende een reeks van jaren, onder de allermoeilijkste om
standigheden’. De premier erkende dat de positie van Van Mook tijdens de
kabinetsformatie aan de orde was geweest en dat daarbij was gebleken 'dat
het (...) zeer moeilijk zou zijn een voldoende grondslag van vertrouwen
voor het Indonesisch beleid te vinden, indien dr. Van Mook nog lang de
vertegenwoordiger der Kroon in Indonesië zou wezen'. Dat berustte, aldus
de premier, ten dele op bezwaren tegen het beleid in het verleden, 'bezwa
ren, naar mijn overtuiging in een aantal gevallen gevolg van een misver
stand inzake de werkelijk door dr. Van Mook aangenomen houding'. Daar
naast had de wens bestaan de vorming van de Unie te doen geschieden door
een ander. Afgesproken was dat Van Mook na de inhuldigingsfeesten zou
worden uitgenodigd voor een bespreking met de regering over de wijze van
zijn heengaan. Het tijdstip was dus opengelaten. Drees gaf toe dat hij per
soonlijk had gewild dat Van Mook was aangebleven tot de interimregeling
tot stand was gekomen, waarna een ander vervolgens de definitieve rege
ling had kunnen voorbereiden. Vóórdat een brief, deze opvatting behel
zende, hem bereikt had, deed zich echter het incident voor dat Van Mook
ertoe bracht ontslag te vragen, namelijk het bericht inzake het bereiken van
overeenstemming met de federale staten, over de interimregering. De pers
berichten hierover waren volgens Drees gebaseerd op mededelingen van de
Indonesische delegatie 'die op sommige punten iets verder gingen dan ge
rechtvaardigd was'. Onder andere verhoudingen zou men, aldus de pre
mier, natuurlijk getracht hebben dit misverstand op te helderen, 'maar zo
als de verhoudingen toen lagen, gegeven de moeilijkheden, die er reeds be
stonden, lag het voor de hand, dat men (...) ten slotte berustte in de ontslag
aanvrage zelf. Door zo de nadruk te leggen op de misverstanden, distanti
eerde Drees zich in bedekte termen van de manier waarop het ontslag had
plaatsgevonden. Uiteindelijk nam de premier evenwel de verantwoorde
lijkheid voor de beslissing op zich 211
Na deze uitvoerige verantwoording waren de reacties in tweede instantie
beperkt. Van der Goes stelde dat de premier onvoldoende onderstreept had,
dat er een 'peilloos diep zakelijk verschil' aan de basis lag van de ontslag
aanvrage, namelijk over de positie van de HVK ten opzichte van de in
terimregering. Romme sloot zich hierbij aan. Volgens hem was Van Mook
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blijkbaar de onjuiste opvatting toegedaan geweest, als zou er tussen hem en
de regering plaats zijn voor discussie over een heengaan als landvoogd.212
Drees erkende dat er sprake was geweest van 'een zakelijk verschil van
betekenis' tussen Van Mook en de regering over de mate waarin tegemoet
gekomen moest worden aan de wensen van de federalisten. Toch sprak de
premier van 'een misverstand'. Er was juist vooropgesteld dat een dergelijk
overleg zou plaatshebben: 'In het feit, dat hij van een andere zienswijze
heeft doen blijken, ligt dus niets abnormaals en zeker ook niets, waarvan
men de landvoogd een grief zou kunnen maken.'213
Conclusie

Het optreden van de regering en de debatten overziende, kan gesteld wor
den dat er geen enkel kabinets- of kamerlid is geweest, dat zich tegen het
ontslag van Van Mook gekeerd heeft. Om uiteenlopende redenen - die niet
allemaal even openhartig naar voren zijn gebracht - vond blijkbaar een
ieder dat zijn heengaan wenselijk was. Dat verklaart ook het feit dat het ru
moer in de periode augustus-oktober 1948 geen echo in het parlement ken
de. Aan het betoog van Drees valt ten slotte op dat hij als enige liet door
klinken dat hij de wijze betreurde waarop de door hem hoog geschatte Van
Mook tot zijn vertrek was gebracht. Zelfs vond hij persoonlijk uitdrukkelijk
dat het vertrek te vroeg was gekomen.
De argumentatie van Sassen, Romme en Van der Goes dat het heengaan
van Van Mook noodzakelijk was om de nieuwe fase in het proces naar on
afhankelijkheid te laten ingaan, was nogal gekunsteld. Deze interpretatie
van de gebeurtenissen gaat voorbij aan het feit dat de vervanging van Van
Mook één van de voornaamste voorwaarden was om de kabinetsformatie
te doen slagen. Noch de PvdA noch de KVP heeft er tijdens die formatie
blijk van gegeven moeite te hebben gehad met het vervullen van die voor
waarde. Zo vertrok vrij geruisloos een groot man, later vaak voorzien van
het epitheton 'progressief' bij wijze van onderscheid met de 'reactionaire’
HVK Beel. Feit is dat ook Van Mook vastgelopen was in de ontwijkingstactiek van de Republiek, die de tijd in haar voordeel zag werken. Ook Van
Mook had weinig oog voor de internationale dimensies en repercussies en
ook Van Mook 'gebruikte' de federalisten méér dan ze te respecteren. Kort
om, Van Mook, vervreemd van Den Haag en het Binnenhof, had geen toe
komst meer in Indonesië en onttrok zich aan de eerbewijzen en onderschei
dingen welke de vermaledijde politici hem wilden toekennen.

De tweede politionele actie
Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon

Direct na zijn beëdiging reisde Beel af naar Indonesië. De HVK behoeft hier
eigenlijk nauwelijks meer geïntroduceerd te worden. Op het moment van
zijn benoeming was deze oud-gemeentesecretaris, oud-minister van Bin414
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nenlandse Zaken (1945-1946) en oud-minister-president (1946-1948) in feite
ambteloos burger, al wist hij reeds sinds de formatie dat hij Van Mook zou
opvolgen. J. Bosmans karakteriseert Beel als 'een het liefst alle publiciteit
mijdende, zwijgzame, maar doortastende bestuurder en allesbehalve een
partijm an’.214
Volgens Bank aanvaardde Beel de benoeming om in Indonesië te reali
seren wat onder zijn leiding in Den Haag was voorbereid: de vorming van
een FIR waarbij de Republiek zich goedschiks dan wel kwaadschiks kon in
voegen.215 Beel zou zich een nauwelijks volgzamer 'onderkoning' tonen
dan Van Mook. Hij had als premier een groot politiek prestige verworven
en zag daardoor weinig reden om zich tegenover Den Haag bescheiden op te
stellen. Beel hechtte zeer aan de adviezen van zijn naaste medewerkers,
onder wie met name generaal Spoor.216 Geconfronteerd met de onmogelijk
heid een aanvaardbare oplossing te vinden voor de noodzakelijk geachte
ontbinding van de Republikeinse troepen en voor de soevereiniteitspretenties van Soekarno c.s., koos Beel al snel voor gewapende actie, gericht op de
liquidatie van de Republiek, die vervolgens 'gefederaliseerd' zou worden
en ingepast in de beoogde negara (deelstaat)-structuur. Elke andere aanpak
achtte hij fataal en op uiterst indringende wijze telegrafeerde hij in deze
geest dagelijks Den Haag, waarbij hij zich weinig gelegen liet liggen aan het
coalitiekarakter van het kabinet en de weerstanden in het buitenland.
K alioerang

Stikker kwam eind oktober in Indonesië aan met een nauwkeurig om
schreven opdracht: oriënterende gesprekken te voeren over heropening
van de onderhandelingen op voorwaarde dat er eerst een einde moest ko
men aan de bestandsschendingen. De kwestie van de bestandsschendingen
lag politiek in Nederland zwaar. Op basis van gekleurde berichtgeving die
van de politieke en militaire leiding in Batavia kwam, bestond in Neder
land het beeld van massale terreur en sabotage door geïnfiltreerde Republi
keinse soldaten in de door Nederland beheerste gebieden. De werkelijkheid
was anders: de Republikeinse regering was niet bij machte om alles wat als
schending werd beschouwd te doen stoppen. De aantallen schendingen wa
ren overigens minder hoog dan beweerd en op Republikeins grondgebied
werden soortgelijke acties uitgevoerd door Nederlandse eenheden.217 De
VN-waarnemers (die sinds augustus 1947 toezagen op het staakt-het-vuren)
lieten niet na Nederlandse aantijgingen nauwkeurig te ontkrachten.
Naar aanleiding van de bestandsschendingen werd al maanden zware
druk op het kabinet uitgeoefend. Niet alleen de legertop in Indonesië, onder
leiding van Spoor, vroeg om een militaire actie, maar ook Beel zou daarop
kort na zijn aankomst in Batavia constant aandringen. Opvallend genoeg
werd deze roep om militair optreden niet gesteund door de Ondernemersraad Nederlands-Indië. Zijn voorzitter D. Bolderhey nam zelfs openlijk stel
ling tegen een tweede politionele actie, waarvan hij het welslagen betwijfel
de, en hij pleitte voor het zoeken naar een overeenkomst. Stikker nam deze
optie over na onder anderen ondernemers gepolst te hebben.218
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Stikkers handelwijze was van het begin af aan moeilijk te verenigen met
zijn instructie. Hij wenste een actie te voorkomen, die binnen het kabinet
door velen al gezien werd als onvermijdelijk en door sommigen zelfs als
gewenst.219 Hij wist dat een dergelijke actie niet gesteund zou worden door
de westerse bondgenoten en Nederland forse internationale problemen zou
bezorgen. Het bleek onmogelijk om zich in de gesprekken met Hatta en
diens delegatie te beperken tot de prealabele voorwaarden. Uiteraard wenste
de andere kant ook te spreken over de interimperiode en de soevereiniteits
overdracht. Stikker zelf was - geïnspireerd door de Ondernemersraad Nederlands-Indië - vooral geïnteresseerd in een financieel-economische over
eenkomst, namelijk het veiligstellen van de Nederlandse economische be
langen na de soevereiniteitsoverdracht. In Kalioerang verbroederden Stik
ker en Hatta zich en zij kwamen met een onmogelijk resultaat: een over
eenkomst op het financieel-economische vlak en een aide-mémoire van
Hatta inzake de bestandsschendingen en de militaire gezagsverhoudingen
in de interimperiode.
Hatta deed in zijn aide-mémoire twee belangrijke concessies. Allereerst
zou het de HVK tijdens de interimperiode zijn toegestaan om in geval van
een noodtoestand Nederlandse troepen waar dan ook in Indonesië in te zet
ten, zelfs als de FIR daar niet om vroeg. Ten tweede zou het Republikeinse
leger gedeeltelijk worden geïncorporeerd in een federaal leger en onder
horig aan de FIR, zij het met behoud van de eigen identiteit (als deelstaatleger). Slechts in een noodtoestand zou de HVK opperbevelhebber zijn van
alle troepen. Deze concessies zou Hatta in Djokja nooit kunnen waarmaken.
Niet alleen de Republikeinse legertop zou hier niet mee akkoord gaan,
maar Hatta's eigen kabinet evenmin. Tegelijkertijd stond vast dat de conces
sies niet voldeden aan de Nederlandse eisen: opheffing van het Republi
keinse leger (TNI), aanwijzing van de chef-staf van de gecombineerde lei
ding van de federale en Nederlandse troepen door de HVK, en bevoegd
heden van de HVK in overeenstemming met de Nederlandse soevereini
teit in geheel Indonesië tot de feitelijke overdracht220
Op het punt van de bestandsschendingen werd in Kalioerang nauwelijks
iets bereikt. Hatta had consequent de andere zijde van het probleem belicht:
het was een Nederlands probleem, omdat Spoor zijn troepen opdracht had
gegeven de demarcatielijnen te overschrijden indien men infiltranten ach
tervolgde. Hatta vroeg dan ook om wederkerigheid bij de te nemen maat
regelen en stelde voor aan beide zijden de troepen een stuk terug te trek
ken.221
Op 10 november deed Stikker in Batavia verslag van zijn gesprekken. Hij
stelde dat de aide-mémoire voldoende aanleiding vormde voor verdere on
derhandelingen. De VFR was evenwel van mening dat er niets wezenlijks
bereikt was: een militaire actie was noodzakelijk. Zij twijfelde aan Hatta's
oprechtheid.222
Vermoedelijk heeft Hatta zijn concessies nooit gestand kunnen doen. Te
rugblikkend zei hij later, dat hij de gesprekken was aangegaan om iedere
schuld aan een actie uit te sluiten en de sympathie van de CGD te behou
den.223 Hoe dan ook: ook aan Republikeinse zijde werd geconstateerd dat de
416

De tweede politionele actie

onderhandelingen op een mislukking waren uitgelopen. TNI-bevelhebber
A.H. Nasoetion deed een notitie toekomen aan alle Republikeinse divisiecommandanten, waarin hij naar aanleiding van het einde van de bespre
kingen stelde dat een 'tweede koloniale oorlog (...) slechts een kwestie van
tijd' was.224 Belangrijke Republikeinse politici als oud-minister Moham
med Roem en oud-premier Sjahrir waren het van het begin af aan oneens
geweest met Hatta, die naar hun mening niet met Stikker in gesprek had
moeten treden. Diens komst naar Indonesië zagen zij slechts als een tacti
sche zet om onderhandelingen onder leiding van de CGD over het planCochran te voorkomen.
De federalisten ten slotte waren gealarmeerd door het optreden van Stik
ker. Er bestond al een vertrouwenscrisis tussen hen en de Nederlandse rege
ring ten gevolge van de Noodwet-Indonesië, waardoor de federalisten zich
gepasseerd voelden. Stikkers komst versterkte de onrust slechts. Hij ging
immers om met de Republiek besprekingen te voeren over een akkoord het BlO-ontwerp - dat in overleg met de BFO-mensen tot stand gekomen
was, terwijl dezen nu van die besprekingen uitgesloten werden. Stikker ver
zuimde bovendien tijdens zijn bezoek de federalisten afdoende te informe
ren. Na alle eerdere plechtige uitlatingen van Nederlandse zijde, waarin de
federalisten als gelijkwaardige gesprekspartners waren afgeschilderd, wer
den zij nu eenvoudig genegeerd en voelden zij zich vernederd. Terwijl
Stikker de federalisten alle steun toezegde, zette hij zich in Kalioerang nau
welijks voor hen in! Geen wonder dat zij hun vertrouwen in de Neder
landse regering verloren, precies één maand nadat het BlO-akkoord door
hen in Den Haag was gesloten. Met name in de deelstaten Oost-Indonesië
en Pasoendan zouden de deelstaatregeringen een nieuwe koers inslaan,
minder afhankelijk van Nederland en meer gericht op overeenstemming
met de Republiek.225
Conflicten in het kabinet

Na Stikkers terugkomst in Nederland besprak de ministerraad diens ver
slag. Centraal stond Stikkers conclusie dat Hatta's aide-mémoire een moge
lijkheid bood om tot overeenstemming te komen. Nederland moest dan
eveneens water in de wijn doen. Hij noemde twee concessies. Ten eerste
stelde hij voor 'voorlopig niet te veel over de bestandsschendingen te spre
ken, maar van een communistisch bendewezen, dat gemeenschappelijk be
streden moet worden'. Ten tweede voorzag hij dat het Republikeinse leger
niet ontbonden kon worden. De federalisten liet hij min of meer vallen
door te accepteren dat de Republiek binnen de FIR een dominerende rol zou
vervullen.226
In een bijzonder lange vergadering kreeg Stikker flink de wind van vo
ren van Sassen die betwijfelde of Stikker zich aan de instructie had gehou
den. Strikt genomen had Sassen gelijk. Veel aandacht besteedde het kabinet
vervolgens aan het advies dat Beel had doorgeseind: direct militair optre
den. Alleen de minister van Oorlog en Marine, Schokking, sprak zich voor
dit advies uit. Alle anderen waren, meer of minder van harte, van oordeel
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dat gezien de concessies van Hatta direct optreden niet mogelijk was. Uit
eindelijk besloot het kabinet tot een tussenstap. Vanuit Batavia zouden en
kele door Beel aan te wijzen adviseurs naar Djokja worden gezonden om
aan Hatta 'opheldering' te vragen. Stikker pleitte nog voor gematigdheid en
tegen onnodig scherpe eisen. Drees vroeg om een 'vertrouwenwekkende
boodschap' aan de BFO, bevattende de verzekering dat het BlO-ontwerp niet
zou worden gewijzigd zonder vooroverleg met de federalisten.227
In de dagen hierna ontstond rondom de tekst die aan Hatta zou worden
voorgelegd een hoog oplopend conflict in het kabinet. Een concept van Sas
sen werd door Stikker afgewezen omdat het te zeer de indruk zou wekken
dat Nederland aanstuurde op een conflict. Hij kreeg daarbij steun van Van
Roijen, Nederlands ambassadeur bij de VN.228 Van de andere kant liet Beel
vanuit Batavia weten het stuk niet te willen laten uitgaan omdat het on
voldoende scherp van toon was.229 Tussen Stikker en Sassen kwam het tot
heftige woordenwisselingen. Op 19 november stelde zowel Stikker als Drees
de portefeuillekwestie. Van Schaik wist de breuk nog net te lijmen. Besloten
werd uiteindelijk dat Stikker en Sassen gezamenlijk te Kalioerang bespre
kingen zouden voeren met Hatta zonder tussenkomst van de CGD 230 Op
voorstel van Sassen werd bovendien besloten een groep kamerleden naar
Indonesië te sturen. Zij zouden zelf niet deelnemen aan de gesprekken,
maar konden direct geraadpleegd worden, met name om te toetsen of een
onderhandelingsakkoord naderhand door hen in de Kamer verdedigd zou
worden. Een tactische meesterzet van Sassen tegenover Stikker, waarmee
hij zich bovendien verzekerde van de assistentie van Romme ter plaatse.
Naast de KVP-fractievoorzitter reisden Van der Goes, Korthals, Tilanus en
Meijerink mee.
In de ministerraadsvergadering van 22 november lieten Van Maarse
veen, Lieftinck en Mansholt weten er problemen mee te hebben dit besluit
uit de krant te hebben moeten vernemen. Alleen Van Maarseveen nam de
zaak zo hoog op, dat hij liet aantekenen tegen te zijn 231 Ook Beel verzette
zich tegen de komst van de uitgebreide delegatie.
Opnieuw naar Kalioerang

Op 24 november arriveerden Sassen en Stikker te Batavia. Aan Beel werd
terstond uiteengezet wat het doel van de missie was en waarom deze vooral
ook om binnenlands-politieke redenen noodzakelijk was. De volgende dag
sprak men met een delegatie van de federalisten. Kopstukken uit deze groep
als Anak Agoeng, premier van Oost-Indonesië, en sultan Hamid II van Pontianak, president van West-Borneo, vroegen met klem betrokken te worden
bij de onderhandelingen met de Republiek. Sassen antwoordde dat de in
structie van de delegatie dit niet toeliet. Was dit al een grote tegenslag voor
de federalisten, zij werden bovendien gebruskeerd door de zeer korte duur
van het onderhoud: slechts vijftien minuten!232
Op 27 november begonnen te Kalioerang de gesprekken met Hatta en
diens adviseurs. Ze duurden tot 30 november. Sassen en Stikker constateer
den dat Hatta wellicht persoonlijk aan zijn aide-mémoire wilde vasthou418
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den, maar op de essentiële onderdelen moest toegeven dat deze binnen zijn
eigen regering geen steun vonden. Twee zaken speelden daarbij de hoofd
rol: de bestandsschendingen en de bevoegdheid van de HVK om indien no
dig ook binnen de Republiek troepen te kunnen inzetten. Sassen èn Stikker
konden niet anders dan concluderen dat een overeenkomst die voldeed aan
de Nederlandse voorwaarden niet haalbaar was. Sassen legde dit vast in een
brief aan Hatta, de delegatie lichtte per telegram Den Haag in en ze vertrok
naar Batavia.233
In Batavia verbleven inmiddels al een aantal dagen de kamerleden.
Romme had er intensief contact onderhouden met Beel. Voor hen beiden
stond al vast dat de onderhandelingen zouden mislukken en een militaire
actie moest volgen. Een breuk in het kabinet mocht alleen het gevolg zijn
van een eerder genomen meerderheidsbesluit om tot een actie over te gaan.
Aannemende dat de PvdA-ministers wellicht tegen zouden stemmen, was
daarom vooral de houding van vice-premier Van Schaik belangrijk. Afge
sproken werd, dat Beel zich persoonlijk tot Van Schaik zou wenden. In het
uiterste geval, zo stelde Romme vast, zou Beel als landvoogd in het
landsbelang 'ongehoorzaamheid' kunnen overwegen 234 Dit was duidelijk
een opzetje: voor de KVP moest de politionele actie er eenvoudig komen en
Romme en Beel waren kennelijk bereid daarvoor 'insubordinatie' te over
wegen, met een beroep op de noodtoestand natuurlijk!
PvdA-fractievoorzitter Van der Goes miste een dergelijk contact in Bata
via. Hij sprak met velen, o.a. met Spoor en Anak Agoeng, noteerde zijn
indrukken en stuurde die per luchtpost aan zijn partijgenoot premier
Drees.235 De andere drie kamerleden speelden in het geheel geen actieve rol.
VVD-kamerlid Korthals onderhield geen persoonlijk contact met Stikker.
Hij en Tilanus waren in eerste instantie zelfs niet op de hoogte van de in
structie welke de ministers bij zich hadden.236
Romme kreeg de verslagen van de besprekingen in Kalioerang al op 30
november van Beel en Spoor en besprak ze de volgende dag 's morgens met
Beel en later ook met Sassen. Met Beel was hij van mening, dat 'de delegatie
reeds haar boekje te buiten was gegaan, door over alles en nog wat te gaan
praten, vóór begin van uitvoering van bestandshandhaving'. Inderdaad
hadden de ministers daarmee hun instructie verlaten. Met Sassen besprak
Romme een nieuwe optie van Stikker. Deze wilde Hatta nog één kans ge
ven en een overall agreement opstellen, in overleg met Cochran. Dit pakket
zou dan aan de Republiek worden voorgelegd a prendre ou a laisser. Stikker
hoopte zo de internationale positie van Nederland te versterken. Romme:
'Ik verklaar mij tegen: voordeel uit internationaal oogpunt bestaat alleen
indien Cochran accoord gaat met overall agreement, zodat je aan Cochran
bent overgeleverd.’237
Pas na deze gesprekken werden de overige kamerleden door Sassen geïn
formeerd over de resultaten van de gesprekken met Hatta. Romme zorgde
samen met Sassen nog dezelfde avond voor een telegram naar Den Haag
met als strekking, dat Stikker zijn idee niet met Cochran mocht bespreken
dan na overleg met het kabinet.
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Stikker bedong intussen uitstel van het vertrek van de ministers tot 5 de
cember. Hij wenste ruimte te hebben voor eventueel overleg omdat hij van
Cochran had vernomen dat er een antwoord van Hatta op komst was.
Stikker had een geheime ontmoeting met Cochran, die echter toch aan Beel,
Romme en Van der Goes bekend werd. De laatste zocht Stikker op. De ge
tergde VVD-minister sprak over aftreden. In aanwezigheid van Van der
Goes gaf hij vervolgens telefonisch aan Cochran door welke punten de brief
van Hatta zou moeten bevatten. Van der Goes was vanaf dat moment vol
ledig gewonnen voor Stikker: 'Ik zeg hem: er is geen sprake van aftreden; de
PvdA staat naast je, en we forceren desnoods een crisis.’238 Hij voegde de
daad bij het woord en schreef een stevige brief aan Drees.
Romme intussen zat ook niet stil en besprak met Beel en Sassen de mo
gelijkheden: ’a) Kabinet éénstemmig vóór actie - OK; b) meerderh. besluit
vóór actie; alsdan: bevel wordt uitgevaardigd, minderheid treedt af, meer
derheid blijft aan; c) minderheid vóór actie (betekent: schuiving in R.K.
groep), alsdan: Sassen plus met hem meegaande collegae treden af, één dag
voordat Beel aanvangt.' Het KVP-driemanschap verwachtte niets meer van
het schrijven van Hatta. Het was overtuigd van de noodzaak van een mili
taire actie, zelfs zozeer dat het die kostte wat het kostte wenste door te zet
ten. Romme sprak tussendoor nog kort met Korthals en noteerde dat ook
het VVD-kamerlid overtuigd was van de noodzaak tot actie over te gaan.239
Stikker leek los te staan van zijn kamerfractie, een geruststellende gedachte
voor Romme.
Op 3 december arriveerde de brief van Hatta, waarin deze stelde nog
steeds onverkort achter zijn aide-mémoire te staan en bereid te zijn naar Ba
tavia te komen voor verdere onderhandelingen. Lange en verhitte gesprek
ken tussen Sassen en Stikker leidden er ten slotte toe, dat aan Cochran ge
vraagd werd de overkomst van Hatta te regelen. De Republikeinse premier
arriveerde op 4 december. Het gesprek van Hatta met de Nederlandse
delegatie liep op niets uit. De Republikeinse premier was bereid om in de
interimperiode de bevoegdheden van de Nederlandse HVK te erkennen,
inclusief die om militair in te grijpen op het grondgebied van de Republiek,
doch slechts de iure. Hij wenste in het protocol van de overeenkomst een
gentleman's agreement opgenomen te zien, waarin Nederland zou verkla
ren dat de facto van die bevoegdheid geen gebruik zou worden gemaakt.
Voor Sassen en Stikker was deze eis onaanvaardbaar en over zaken als de
bestandshandhaving werd verder niet meer gesproken. De onderhandelin
gen leken definitief mislukt. De CGD werd ingelicht en ook de vijf kamer
leden, die eensgezind tot de conclusie kwamen dat 'slaan' het enige was dat
nog restte. In een brief aan Drees stelde Van der Goes voor te wachten met
de militaire actie tot de Veiligheidsraad met reces zou zijn.240
De federalisten werden andermaal gebruskeerd. In een gesprek met o.a.
Anak Agoeng en sultan Hamid II, dat wederom zéér kort duurde, gaven
Beel en Sassen geen inzage in Hatta's aide-mémoire en ook geen antwoord
op de vraag hoe Nederland ten aanzien van het met hen overeengekomen
BlO-besluit zou handelen. Bij het vertrek van Sassen en Stikker naar Ne
derland was zodoende ook de vertrouwenscrisis bij de federalisten defi420
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nitief. Zij kozen nu voor een onafhankelijke positie en verklaarden niet te
zullen deelnemen aan een FIR zonder de Republiek en geen medewerking
te zullen verlenen aan een militaire actie.241
Internationaal gezien was de positie van Nederland er ook niet sterker op
geworden. Cochran vroeg het Amerikaanse State Department om de druk
op de Nederlandse regering op te voeren, waarbij hij wees op de grote mate
waarin Hatta tegemoet was gekomen aan de Nederlandse eisen en op het
feit dat de Nederlanders daar tegenover geen enkele concessie hadden
gedaan en geen gebruik hadden willen maken van de CGD. Washington
stuurde daarop een nota aan de Nederlandse regering waarin het afbreken
van de onderhandelingen betreurd werd en zelfs gedreigd werd met het
stopzetten van de Marshallhulp. Dit dreigement werd weliswaar een dag
later teruggenomen na felle Nederlandse reacties, maar duidelijk was dat
een militaire actie niet de instemming van Washington zou krijgen.242 Ook
Stikker heeft de Amerikaanse houding verkeerd getaxeerd. Nadat diens in
terventies in Kalioerang niets hadden opgeleverd, koos hij voor de lijn van
Sassen: 'slaan'. Stikker meende dat dat internationaal verdedigbaar was.243
Crisis in het kabinet

Tijdens de ministerraadsvergadering van 9 december werd aan de hand van
een door Stikker opgesteld verslag van de besprekingen in Indonesië uitge
breid gediscussieerd over de mogelijkheid van een militaire actie. PvdA-minister Joekes was daartegen en drong aan op bemiddeling door de CGD. Zijn
zienswijze werd gedeeld door Lieftinck, Mansholt en de partijloze ministers
D.G.W. Spitzen en Götzen. Van Maarseveen, Schokking, Th.R.J. Wijers en
F.J.Th. Rutten achtten daarentegen een snel optreden geboden. Van den
Brink en Van Schaik waren gematigder. De laatste wees op de noodzaak van
een unaniem kabinetsbesluit. Drees vatte de discussie samen. Naar zijn me
ning was een actie te beschouwen als 'een ramp': 'Desondanks is een actie
onverm ijdelijk, tenzij men het Indonesische volk aan zichzelf wil
overlaten met als gevolg eerst anarchie en dan dictatuur.' Drees meende dat
dit in strijd was met 'onze Nederlandse verantwoordelijkheid'. Een formele
stap vooraf bij de CGD zou echter noodzakelijk zijn. De commissie moest
onder ogen gebracht worden dat de Republiek de Renville-beginselen niet
meer aanvaardde (dat wil zeggen de facto soevereiniteit van Nederland tot
aan de soevereiniteitsoverdracht), dat de bestandsschendingen door de Re
publikeinse regering werden gedirigeerd en dat deze voor zich een domi
nante positie in de interimperiode opeiste. De CGD zou vervolgens enige
tijd moeten krijgen om druk uit te oefenen op Hatta en de zijnen. In deze
lijn stelden Stikker en Sassen een nota op voor de Amerikaanse regering en
een brief aan de CGD. Beide werden nog dezelfde dag door het kabinet vast
gesteld en verstuurd.244
Romme was met dit uitstel bepaald niet gelukkig. Hij riep de KVP-fractie
bijeen, welke een verklaring deed uitgaan naar de KVP-ministers: 'De frac
tie kan geenerlei verantwoordelijkheid aanvaarden, noch vooraf, noch ach
teraf, voor een Regeeringshouding, waarbij niet tot politiële actie wordt
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overgegaan, direct vóórdat de Veiligheidsraad nog te voorkomen tijd krijgt
tot een uitspraak. Bij verschil in den boezem van het Kabinet staat zij aan
den kant der Kabinetsleden, die de actie als bedoeld tot effectiviteit brengen,
en tegen hen die zulks om eenige reden niet doen.’245 Ook Beel bracht extra
druk op de ketel. Door Romme ingelicht, verzond hij een alarmerend tele
gram aan Sassen. Hij maakte daarin onder meer melding van grootschalige
infiltraties en sterke Republikeinse troepenconcentraties aan de bestands
lijnen. Beel riep het kabinet op zo spoedig mogelijk tot een besluit te ko
m en.246
Stikker was inmiddels naar Parijs gegaan, waar de Veiligheidsraad bijeen
was. Hij sprak met zijn collega's R. Schuman (Frankrijk) en Bevin (GrootBrittannië). Beiden zegden hem steun toe, zij het dat geen van beiden bereid
was ten gunste van Nederland het vetorecht in de Veiligheidsraad te ge
bruiken. Tegelijkertijd wist Van Roijen, Nederlands ambassadeur bij de
VN, met veel moeite te voorkomen dat de Indonesische kwestie op de
agenda van de Veiligheidsraad werd geplaatst. Dat was belangrijk, omdat de
Veiligheidsraad op 16 december met reces ging, zodat een eventuele militai
re actie direct daarna extra tijd zou krijgen, vóórdat de Veiligheidsraad tot
effectieve sancties zou kunnen besluiten.247
Sassen telegrafeerde intussen met Batavia. Hij vroeg om overleg tussen
Beel en Spoor over de vraag 'waar, wanneer en hoe bestand moet worden
opgezegd avant maatregelen worden genomen'. Hij suggereerde twaalf uur
voor aanvang van de acties; op een dag na afloop van de zitting van de Vei
ligheidsraad. Het antwoord kwam prompt: het bestand moest worden opge
zegd op het moment dat de actie zou beginnen; andere stappen waren 'om
militaire gronden onaanvaardbaar'. De HVK waarschuwde Sassen met
klem tegen het hebben van enige verwachtingen van het bezoek van Coch
ran aan Hatta.248
Op 13 december deed Sassen in de Indonesische commissie uitgebreid
verslag van de besprekingen in Kalioerang en Batavia en van de daarop
volgende ontwikkelingen. Hoewel de minister zelf het woord militaire actie
niet lijkt te hebben gebruikt, liet zijn pessimistische beschouwing over de
bestandsschendingen en over de onduidelijke positie van Hatta ten opzich
te van het TNI weinig te raden over. Schermerhorn concludeerde in elk ge
val dat als het Nederlandse leger niet in staat zou zijn om de status quo-lijn
te beveiligen en de terreur te bestrijden, er maar twee opties waren: of een
militaire actie, of een 'catastrophale toestand'. De (slecht leesbare) aante
keningen van de hand van commissievoorzitter Kortenhorst geven helaas
verder geen helder beeld van de discussie over Sassens analyse. De stand
punten van de leden blijven hierdoor onduidelijk.249 In elk geval kunnen
die niet negatief zijn geweest over een mogelijke actie. Na afloop van de
commissievergadering kwam de ministerraad bijeen. De raad besloot una
niem Beel te machtigen te starten met de voorbereidingen van een militaire
actie, in te zetten in de nacht van 17 op 18 december. Tegelijkertijd zou het
BlO-besluit worden afgekondigd om zo de vorming van een FIR mogelijk te
maken. Sassen meende dat de federalisten daaraan zouden meewerken.
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Drees verwachtte van de PvdA en het NVV geen zware oppositie tegen een
actie. Stikker was gematigd optimistisch over de reacties in Amerika.250
Diezelfde dag vergaderden Cochran en Hatta in Djokjakarta. Als reactie
op de brief van de Nederlandse regering aan de CGD formuleerden zij een
brief aan Cochran, waarin een aantal belangrijke concessies voorkwam.
Hatta verklaarde dat de Republikeinse regering bereid zou zijn de de factosoevereiniteit van Nederland te erkennen, zij het dat Nederland zich in de
uitoefening van de soevereiniteit enige beperkingen diende op te leggen, in
onderling overleg vast te stellen. De Republiek was nu ook bereid de
bevoegdheden van de HVK te erkennen in de interimperiode, zij het dat in
een overall agreement nader geregeld moest worden aan welke richtlijnen
deze zich zou moeten houden in geval van een besluit zijn vetorecht uit te
oefenen ten aanzien van besluiten van de FIR dan wel de staat van beleg of
de noodtoestand uit te roepen.251
Deze brief kwam in Den Haag aan in de nacht van 13 op 14 december en
leidde tot grote consternatie onder de leden van het kabinet. Na druk telefo
nisch verkeer verwierf Stikker de steun van Drees om de machtiging aan
Beel nog niet te geven.252 De veertiende zou het kabinet permanent bijeen
zijn. Sassen ging direct in de aanval. Hij noemde Hatta's brief een 'handige
manoeuvre’ en meende, dat er geen enkele vooruitgang was geboekt. Dat
gold met name voor de bestandsschendingen. Hij wees er bovendien op dat
alle concessies geclausuleerd waren. Drees reageerde fel. Naar zijn mening
bevatte Hatta’s brief wel degelijk concessies die verder gingen dan de aidemémoire van 10 november, met name op het punt van de soevereiniteit en
waar het ging om de bevoegdheden van de HVK in de interimperiode. Een
militair optreden, dat hij 'altijd al rampzalig' had gevonden, zou in de
gegeven situatie geen internationale steun krijgen en ook nationaal onaan
vaardbaar zijn. Drees wenste, in tegenstelling tot de haviken, een her
nieuwd contact met Hatta om een einde te maken aan de gemelde bestands
schendingen.
Hiermee stond de zaak op scherp. Stikker, Spitzen en vooral Lieftinck
poogden een compromis aanvaard te krijgen. Lieftinck stelde voor de actie
met drie keer vierentwintig uur uit te stellen om de Republikeinse regering
te laten antwoorden op drie ultimatieve vragen: '1. erkent zij de voorstellen
van Hatta?, 2. is men bereid de bestandsschendingen aan te pakken?, 3. is
men bereid het eigen leger onder te brengen in het federale leger onder een
gemeenschappelijk opperbevel?' Over dit voorstel werd niet gestemd. Drees
liet stemmen over het doorzetten van de actie zoals een dag eerder was be
sloten. Vóór stemden Götzen en Schokking, alsmede de KVP-ministers, te
gen Stikker en Spitzen en de PvdA-ministers. De premier concludeerde dat
het kabinet ophield te bestaan. Op een vraag van Van Maarseveen of een
KVP-rompkabinet aan te vullen zou zijn met vakministers uit PvdA-kring,
lieten Joekes, Mansholt en J. in 't Veld weten daarvoor niet beschikbaar te
zijn. Lieftinck maakte hier een voorbehoud, ondanks de mededeling van
Drees dat hij verwachtte dat hiertegen in de PvdA grote bezwaren zouden
rijzen.253
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Lieftinck en Schokking gingen na de vergadering onmiddellijk aan de
slag in een poging om de breuk te lijmen. Zij hadden daarbij een aantal fac
toren mee. De PvdA-kamerfractie en het NVV lieten weten een actie te zul
len steunen indien de PvdA-ministers daaraan zouden meewerken. In het
andere geval was grote sociale onrust onvermijdelijk. Van Maarseveen was
woedend over deze vorm van politieke chantage, maar de meerderheid der
KVP-ministers werd erdoor gesterkt in haar wil om zo mogelijk de eenheid
met de PvdA-collega's te herstellen. Stikker meldde dat de VS, Groot-Brit
tannië en België de brief van Hatta een basis vonden voor verdere onder
handelingen, maar dat zij overigens meenden dat de Nederlandse verlan
gens redelijk waren. Er was bij deze bondgenoten bereidheid om druk uit te
oefenen op de Republiek. Lieftinck en Schokking kwamen al met al tot de
conclusie, dat een uitstel van de actie met drie etmalen mogelijk en verant
woord was.254
Na opnieuw een hele dag vergaderen besloot de ministerraad de militaire
actie uit te stellen tot de nacht van 20 op 21 december en Beel in die zin te
instrueren. Tevens werd een antwoordbrief aan Cochran vastgesteld. Hierin
werd het zeer kritische commentaar van Sassen op de brief van Hatta opge
nomen. Het schrijven sloot met een clausule waarin de Nederlandse rege
ring verklaarde bereid te zijn tot heropening van de onderhandelingen, in
dien de regering van de Republiek concrete antwoorden zou geven op de
bovengenoemde vragen. De regering verlangde zo spoedig mogelijk een
reactie van de regering-Hatta, maar een finale datum werd niet genoemd.
Alleen Drees en Joekes stemden uiteindelijk nog tegen dit dubbelbesluit.
Nog was de crisis niet voorbij. Vanuit Batavia reageerde Beel op 16 de
cember met felle verontwaardiging. Gesteund door de legerleiding stelde hij
dat uitstel van de actie onmogelijk was. Aan Sassen meldde hij dat hij wei
gerde de brief naar Cochran door te sturen, omdat deze slechts tot 'nieuwe
eindeloze correspondentie en discussies' zou leiden. De oud-premier wei
gerde een kabinetsbesluit uit te voeren! Stikker telegrafeerde aan Batavia dat
de kabinetsbesluiten gehandhaafd werden en uitgevoerd moesten worden.
Beel antwoordde dat uitstel van de actie met meer dan 24 uur onverant
woord zou zijn. Hierop seinde Sassen Beel en stelde dat uitstel het offer was
dat gebracht moest worden om de eenheid van het kabinet te bewaren. Nog
capituleerde Beel niet volledig. Pas op 17 december zond hij de brief aan
Cochran door, maar hij voegde daar eigenmachtig aan toe, dat het antwoord
van Hatta de volgende dag voor tien uur 's ochtends bij hem binnen moest
zijn. De Republiek en Cochran kregen daardoor minder dan vijftien uur de
tijd. Aan de Nederlandse regering liet Beel weten dat het vanwege tijdge
brek onmogelijk zou zijn het feitelijk besluit tot actie daarna nog door Den
Haag te laten nemen.255
Vanuit Washington, Londen en Parijs kwamen berichten dat de brief aan
Cochran wantrouwen had doen ontstaan in de goede bedoelingen van Ne
derland. Onder deze zware druk kwam de ministerraad bijeen. Met name
Drees en Lieftinck waren verontwaardigd over het optreden van Beel. Lief
tinck meende zelfs dat Beel uit zijn functie ontheven moest worden. Sassen
en Drees achtten het voldoende om Beel de ontstemming van de minister424
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raad kenbaar te maken. De ministers waren wel unaniem van oordeel dat
zij het besluit om tot actie over te gaan aan zich moesten houden.256
Op 18 december vergaderden de ministers vanaf half vier 's ochtends in
afwachting van een bericht van Beel. Pas tegen half negen kwam er een tele
fonisch contact tot stand. Beel deelde mee dat er geen antwoord van de Re
publikeinse regering was binnengekomen. Wel was een uitgebreide reactie
van Cochran ontvangen, waarin deze protesteerde tegen de zeer korte ter
mijn die Hatta en de zijnen gelaten was en tegen de ultimatieve toon van
het stuk 257
De ministerraad besloot, gezien het ontbreken van een antwoord van de
Republiek, Beel groen licht te geven voor het starten van een militaire actie
om middernacht. Een half uur van tevoren werd Cochran ingelicht. Neder
land zegde formeel het bestand op. Cochran noch de Republikeinse delega
tie werd in de gelegenheid gesteld dit bericht door te geven aan de overige
leden van de CGD te Kalioerang en het Republikeinse kabinet te Djokjakarta. Nederland bruskeerde daarmee niet alleen de VS, maar ook de gehele
Veiligheidsraad. Het bestand was immers een gevolg van een resolutie van
de Veiligheidsraad. Verschillende leden van de raad, de VS voorop, riepen
hun vertegenwoordigers direct terug van reces teneinde een spoeddebat
over de Nederlandse actie te houden. Waar de Nederlandse regering ver
ondersteld had door het reces ongeveer drie weken de handen vrij te heb
ben om de wereld voor een voldongen feit te plaatsen, werden er dat in de
praktijk drie dagen 258
Op 18 december werd te Batavia het BlO-besluit afgekondigd. Voor alle
betrokkenen werd zo duidelijk, dat Nederland een FIR zou instellen zonder
deelname van de Republiek. Het was een optimistische beleidsdaad die
ervan uitging dat de meeste federalisten aan een FIR zouden meewerken.
Beels hoop was met name gevestigd op de bereidwilligheid van de invloed
rijke sultan van Djokjakarta, Hamengkoe Boewono IX. De volgende dag al
boden de regeringen van Pasoendan en van Oost-Indonesië echter hun ont
slag aan.259
De Kam er aan zet

Op 20 december kwam de Kamer 's middags bijeen teneinde de regerings
verklaring van Drees over de gebeurtenissen in Indonesië te horen. Vier
ennegentig kamerleden waren aanwezig. Het was onrustig in en rond het
kamergebouw. Extra politiebewaking was ingesteld en tijdens de rede van
Drees werden van de publieke tribune protesten gehoord en mensen onder
dwang verwijderd.260
De verklaring nam ongeveer twintig minuten in beslag. Drees ging uit
voerig in op de ontwikkelingen sinds de regeringsverklaring van 12 augus
tus. Nederland had, aldus Drees, overeenkomstig die verklaring gehandeld:
de grondwetsherziening was tot stand gekomen en er was overeenstem
ming bereikt met de vertegenwoordigers van de niet-Republikeinse gebie
den over de instelling van een FIR. Ten slotte had de regering laten blijken
dat zij hechtte aan het verkrijgen van medewerking van de Republiek.
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Drees wees daarbij vooral op het overleg dat Stikker in Kalioerang en Bata
via had gevoerd. Helaas was het verhoopte resultaat niet bereikt. Het stand
punt van de Republiek sloot het verkrijgen van overeenstemming uit. Dat
standpunt was in strijd met de Renville-overeenkomst en zou tot onaan
vaardbare verhoudingen hebben geleid. Bovendien werd geen enkele posi
tieve maatregel in het vooruitzicht gesteld om een einde te maken aan de
gewelddadige bestandsschendingen, 'wat dezerzijds was vooropgesteld als
eerste voorwaarde om met vrucht politieke besprekingen te kunnen her
v atten ’.
Drees ging uitvoerig in op het 'overstelpend feitenmateriaal' over de Re
publikeinse bestandsschendingen. Onder deze omstandigheden kon, aldus
de premier, niet worden verwacht dat de federale gebieden onder een inter
imregering enerzijds en de Republiek anderzijds voorlopig vreedzaam
naast elkaar zouden kunnen bestaan. Dit alles had volgens Drees de rege
ring voor 'verreikende beslissingen' geplaatst. Op 11 december had zij daar
om verklaard geen heil meer te zien in verdere besprekingen en dat zij het
BlO-besluit zou afkondigen zonder verder overleg met de Republiek. 'Een
ogenblik’ leek het er nog op dat een optreden 'met machtsmiddelen' voor
komen had kunnen worden, na de ontvangst van de brief van Hatta. Hoe
wel de inhoud van deze brief 'de twijfels over de nog bestaande mogelijk
heden' niet wegnam, had de regering besloten dat de Republiek gelegenheid
moest krijgen opheldering te geven. 'De daarvoor gestelde termijn is door
een samenloop van omstandigheden korter geweest dan de Regering ge
wenst had, maar praktisch heeft dit geen betekenis gehad, omdat de Repu
bliek toch op het punt stond zich zelf in de onmogelijkheid te brengen bin
dende beslissingen te nemen. Terwijl Vice-President Hatta ziek was, werd
aangekondigd, dat President Soekarno en enige Ministers Djokja gingen
verlaten.261 Verlenging van de termijn is ook niet gevraagd. Onder deze
omstandigheden achtte de Regering het niet verantwoord nog langer een
afwachtende houding aan te nemen. Zij kon daarom tot haar leedwezen
ook niet ingaan op de aandrang, uitgeoefend door (...) de Commissie van
Goede Diensten (...) om alsnog officiële besprekingen ten overstaan van de
Commissie te gaan voeren. (...) Nu noch op een beëindiging van deze
terreur, noch op een snel tot stand te brengen definitieve overeenkomst uit
zicht bestond, heeft de Regering, zoals bekend is, zich verplicht geacht het
waardeloos geworden Bestand ook harerzijds te beëindigen en op te treden
met de middelen, waarover zij beschikt. Zij is zich ten volle bewust van de
ernst der genomen beslissing, maar meent, dat geen keuze meer overbleef,
tenzij Nederland Indonesië eenvoudig aan zichzelf overliet en er van afzag
de voorwaarden te helpen scheppen voor een ontwikkeling in vrijheid,
met waarborgen voor recht, orde en veiligheid. Ging Nederland hiertoe
over, dan zou spoedig over geheel Indonesië een chaotische toestand te ver
wachten zijn, die op de duur vermoedelijk op een dictatuur zou uitlopen.'
Drees verklaarde dat de regering geen ander politiek doel nastreefde 'dan
de verwezenlijking van de beginselen, die waren neergelegd in de overeen
komst met de Republiek en met andere deelstaten, tot welker verwezen
lijking de Grondwet thans de mogelijkheid opent. Zij wil zo snel mogelijk
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een rechtstoestand doen ingaan, die een eigen Indonesische bewindvoering
inleidt. Zij is er zich van bewust hoeveel waardevolle krachten er aan de
zijde der Republiek te vinden zijn, wier medewerking voor Indonesië drin
gend noodzakelijk is, en hoe tragisch het mede daarom is, dat de vrede
lievende oplossing, die zij en wij nastreefden, niet is bereikt en dat thans de
tegenstellingen weer zijn verscherpt. (...) Wij hopen niettemin, dat spoedig
de werkelijk constructieve krachten haar medewerking aan de opbouw van
een vrij Indonesië op federatieve grondslag zullen willen verlenen en dat
de uitschakeling van de overheersing degene, die tot nog toe elke oplossing
verhinderd hebben aan die opbouw ten goede moge komen.'
De premier eindigde zijn betoog met een korte uiteenzetting over het
verloop van de strijd (hij verklaarde dat tot nog toe 'aan de hoogste ver
wachtingen' was voldaan) en over de internationale reacties (Drees zei niet
te verwachten dat de actie 'dadelijk algemeen zal worden begrepen').262
KVP-fractievoorzitter Romme opende het debat. Hij stelde zich vierkant
achter de regering. In zijn appreciatie van de Republikeinse leiders was hij
echter aanmerkelijk scherper dan Drees. Als het aan Romme lag, was hun
rol definitief uitgespeeld. Over mogelijke nieuwe gezagsdragers in de Repu
blikeinse gebieden stelde hij: 'Wie zich met zijn gehele persoon heeft verzet
tegen inschikking in de federale gedachte, mag die federale gedachte zelf nu
niet in gevaar brengen door een bekering op of na het gerucht van wapenen
en door het meedoen in het eerste gelid als convertiet.' Romme sloot zijn
betoog af met onversneden nationalistische volzinnen: 'Zeker er is een le
ger uitgetrokken, maar er is een leger uitgetrokken van Nederlands karak
ter. En ik geloof te mogen zeggen: het Nederlandse karakter, zuiver in onze
jeugd belichaamd, zal, ongunstige omstandigheden ten spijt, vriendschap
weten te verspreiden en daardoor ook vriendschap weten te winnen.'263
Zoals te verwachten was, hekelde De Groot het regeringsbeleid fel. De
CPN-fractieleider diende een motie in, waarin de regering werd opgeroepen
de Nederlandse strijdkrachten opdracht te geven onverwijld het vuren te
staken.264
Van der Goes, die meteen na De Groot het woord voerde, reageerde nau
welijks op diens woorden. De motie van de CPN-fractie achtte hij 'een zo
weinig constructieve oplossing', dat hij verkoos om er niet over te praten.
Veel meer aandacht gaf hij aan de rede van Romme. Hij begon met zijn
'verbondenheid uit te spreken met de constructieve elementen in de Repu
bliek' en hij noemde als zodanig expliciet de persoon Hatta. 'Ik geloof, dat
het zeer onverstandig is, deze figuur als constructieve, opbouwende figuur
voorbarig te disqualificeren.' Van der Goes meende dat de Republiek niet
mocht worden uitgeschakeld als bakermat van het nationalistisch vrijheidsstreven in Indonesië. Hij had ook vragen en zelfs milde kritiek. Het laatste
schrijven van de regering aan Cochran achtte hij 'in zijn terminologie niet
gelukkig’. Ook meende hij dat de termijn buitengewoon kort was geweest.
Van der Goes vroeg de regering om nadere uitleg over de omstandigheden
die de termijn bekort hadden, maar hij voegde daar in één adem aan toe dat
Hatta geen contact meer had gezocht, zodat het opzeggen van het bestand
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door hem niet ter discussie werd gesteld. Kritiek had Van der Goes ook op
het niet-inschakelen van de federalisten bij de onderhandelingen. Hij vroeg
zich daarbij af waarom de federale interimregering niet al in oktober was
ingesteld. De PvdA-fractievoorzitter sloot zijn betoog af met een korte be
schouwing over het verschil van appreciatie binnen zijn fractie: 'Enige le
den van mijn fractie hebben wel zeer ernstig bezwaar tegen deze politiek
om de gevolgen, zoals zij die zagen, zien en vrezen. Het ligt voor de hand,
dat de bezwaren van deze leden door de gebeurtenissen van de laatste dagen
nog zijn toegenomen. Zij toch menen ernstig en eerlijk, dat de thans ge
voerde politiek de mogelijkheden om tussen het Nederlandse en het Indo
nesische volk voor de toekomst hartelijke en daardoor duurzame betrek
kingen tot stand te brengen, vrijwel doet verdwijnen. (...) Zij menen dus,
dat, omdat de gebeurtenissen van nu de consequentie zijn van de te grote
invloed, die huns inziens conservatieve elementen de laatste jaren in
's lands zaken zijn gaan uitoefenen, de politiek als geheel, ook over een
reeks van jaren beschouwd, moest leiden tot de feiten, waarvoor wij thans
staan. Het spreekt echter vanzelf - en hiervan zijn deze leden en wij met
hen ons bewust - dat met een kritiek op daden in het verleden geen oplos
sing wordt gegeven. Daarom zullen wij - en hier spreek ik voor al mijn
vrienden - opbouwend kritisch blijven toezien hoe de Regering uit het con
flict komt.'265
De PvdA-fractie als geheel bleef zich dus opstellen aan de zijde van de re
gering, ondanks het feit dat sommige fractieleden het niet eens waren met
de militaire actie. Achter de schermen had een kleine groep, bestaande uit
De Kadt, Schermerhorn, H.J. Hofstra, E.A. Vermeer, Goedhart en G.M. Ne
derhorst, geprobeerd de fractie te winnen voor een motie van afkeuring. Zij
legden voor die actie echter niet de verantwoordelijkheid bij de regering en
bij de eigen PvdA-ministers, maar bij niet nader aangeduide 'conservatieve
elementen'. De zes dissidenten kregen echter geen voet aan de grond. Te
recht betoogt D.F.J. Bosscher dat het anticommunisme (dat in de PvdA juist
sterk was op de linkervleugel bij mensen als De Kadt en Goedhart!) ervoor
zorgde dat de rangen in de fractie gesloten bleven. Dat enkele feit belette hen
de motie-De Groot te steunen.266
De liberaal Vonk, die bij afwezigheid van de zieke VVD-fractievoorzitter
Oud het woord voerde, reageerde op de verdeeldheid in de PvdA-gelederen
door in zijn korte betoog nadruk te leggen op het feit dat het kabinet 'kenne
lijk unaniem de verantwoordelijkheid' droeg. Vonk meende dat het besluit
tot militaire dwang over te gaan zowel staatsrechtelijk als volkenrechtelijk
gerechtvaardigd was. Hij sprak in dit verband, doelend op de bestands
schendingen, over 'misdrijven', 'rechtsaanrandingen' en het militaire op
treden behoorde tot de 'meest elementaire Overheidstaak’. Ook CHU-leider
Tilanus legde veel nadruk op de eenstemmigheid in het kabinet: 'Ik acht dit
van het grootste belang, nationaal zowel als internationaal. Het vertrou
wen, dat de Minister-President in ons volk geniet, zal daardoor zijn geste
gen. Ik vertrouw, dat dit tot het Nederlandse volk en de volkeren in Indo
nesië zal spreken.'267
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Welter, van harte instemmend met het besluit tot 'voortzetting van de
politionele actie op Java’, kon het niet laten bij zijn vroegere partijgenoten,
de leden van de KVP-fractie, alsnog zijn gelijk te halen. Na drie jaar hame
ren op de noodzaak orde en rust in heel Indonesië te herstellen, was dan nu
eindelijk het moment daar. Naar aanleiding van de radiorede die Beel in
Batavia had gehouden, zei Welter: 'Ongetwijfeld zal de heer Beel in de binnenkameren van zijn hart tot de conclusie moeten komen, dat hij onrecht
vaardig is geweest tegen de oppositie, wier woorden en argumenten hij
thans letterlijk overneemt en die hij tot in het begin van dit jaar in de Eer
ste Kamer beschuldigde van rechts extremisme.'268
Nadat ook SGP'er Zandt instemming had betuigd met de noodzaak van
de 'zuiveringsactie', werd de rij sprekers gesloten door de antirevolutionair
Schouten. Deze onderschreef, zoals verwacht mocht worden, ten volle de
noodzaak van de actie. In zijn betoog mengde hij zich in de discussie tussen
Romme en Van der Goes over de positie van Hatta en de zijnen: 'Onder
waardevolle of constructieve krachten in de Republiek, waarvan in de Re
geringsverklaring wordt gesproken, versta ik de krachten, die zich als zoda
nig geopenbaard hebben of zullen openbaren, en die (...) geen verantwoor
delijkheid dragen voor het regime van de Republiek.’269 Steun voor de lijnRomme derhalve.
Sassen legde Van der Goes uit dat het schrijven aan Cochran zo 'stroef'
van toon was geweest om 'de buitengewone ernst van de toestand tot uit
drukking te brengen'. De aan de Republiek gestelde termijn voor antwoord
was zo kort, omdat de CGD 'op het ogenblik, dat haar diensten werden ver
zocht voor het overhandigen van die brief, zich bevond niet in Batavia,
maar in Kalioerang; vervolgens de omstandigheid, dat de verbinding tussen
Batavia en Kalioerang niet steeds spoedig en geslaagd kon worden tot stand
gebracht; in de derde plaats het feit, dat de Regering van Indonesia de wens
te kennen gaf, eerst van advies te dienen over de brief zelf, een wens, waar
aan wij geen gevolg konden geven, omdat dit naar onze mening een niet
aanvaardbare verdere vertraging zou hebben gebracht.’ Beel als atmosferi
sche storing.
Sassen stelde de kritiek op de houding van de regering tegenover de fede
ralisten onterecht te vinden. 'Het conflict, dat bestond tussen het Konink
rijk en de Republiek, is voorwerp geweest van langdurige onderhandelin
gen, die aan Nederlandse kant zijn gevoerd, voor zover het ten minste for
mele besprekingen zijn geweest door een delegatie van het Koninkrijk,
waarin ook de federale deelgebieden ampel zijn vertegenwoordigd geweest.'
Met andere woorden: de onderhandelingen in Batavia en in Kalioerang
door Nederlandse ministers en de Republikeinse premier waren informele
besprekingen, waar de federalisten niets te zoeken hadden. Dat niet al in ok
tober tot het instellen van de FIR was overgegaan, was eenvoudig te wijten
aan de belofte door de regering aan de Kamer gedaan bij de behandeling van
de Noodwet om eerst nog te zullen pogen tot overeenstemming te komen
met de Republiek. Sassen bleef buiten de discussie over Hatta. Hij herhaalde
slechts de zinsnede uit de regeringsverklaring over de 'constructieve krach
ten’. Ten slotte wees de minister de motie van De Groot af.270
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De kamerleden zagen af van een tweede termijn en gingen direct over tot
stemming over de motie van de CPN. Vóór stemden alleen de acht leden
van de CPN-fractie. Tegen stemden tachtig leden. Zes kamerleden hadden
de vergaderzaal verlaten. Uit de PvdA-fractie waren dat J. Emmens en De
Kadt.271 Bij de stemming ontbraken verder N.H.L. van den Heuvel (KVP), J.
Fokkema, A. Stapelkamp en J. Terpstra (ARP).
Reacties

De Nederlandse pers had op 20 december - veelal in extra edities - ruime
aandacht besteed aan de actie. De partijgebondenheid van een aantal na
tionale dagbladen kwam daarbij uiteraard duidelijk naar voren. Het Vrije
Volk gaf de mening weer, zoals Van der Goes die ’s middags in de Kamer
zou verwoorden. De Volkskrant had een door Romme zelf geschreven
commentaar. Trouw presenteerde de antirevolutionaire visie. Het Parool
gaf uiting aan de gevoelens van de PvdA-dissidenten en betwijfelde dat er
aan de actie niet meer te ontkomen zou zijn geweest. De Waarheid produ
ceerde ten slotte een manifest, waarin de PvdA fel werd aangevallen en de
arbeiders werden opgeroepen tot massastakingen en massa-acties. Drees liet
beslag leggen op die uitgave 272
De commentaren op het kamerdebat waren over het algemeen al even
sober als het debat zelve. De Nieuwe Rotterdamse Courant bijvoorbeeld had
als kop 'Een brede steun voor de regering. Twee grote kibbelaars en vijf klei
neren zonder ruzie.' De discussie tussen PvdA en KVP over de positie van
Hatta werd als volgt geïnterpreteerd: 'Deze strijd schijnt voor hen een soort
sport en heeft waarschijnlijk het nut, dat hij mensen van zeer uiteenlopen
de opvatting (...) bij elkaar houdt.' Evenals de CPN in de Kamer was De
W aarheid een buitenbeentje in het koor van persstemmen: de kamerzitting
'had historische betekenis (...) vooral omdat deze zitting een demonstratie
was van toenemend fascistisch gevaar in ons land’. De voorpagina werd
overigens voor een kwart in beslag genomen door een foto van Stalin, die
die dag zijn 69ste verjaardag vierde.273
Opmerkelijk was het artikel van Hein Vos in Socialisme en Democratie.
De oud-minister was in de week voor de actie afgetreden als kamerlid. Hij
leverde stevige kritiek op de regering èn op zijn partij: 'Waarom scheiden
zich hier onze wegen? Om twee redenen. Ten eerste, omdat het antwoord
op de vraag of wapengeweld vermeden had kunnen worden (...) niet over
tuigend ontkennend luidt. Ten tweede, omdat de wijze waarop met name
ten aanzien van de internationale toeschouwers gehandeld is, van een ern
stig misplaatste eigengereidheid getuigt.' Vos doelde met dit laatste op 'het
voorbijlopen' van de CGD, van de Veiligheidsraad en van de Britse en
Amerikaanse regeringen. Ook het niet inschakelen van de federalisten, bij
voorkeur via een FIR als onafhankelijke derde partij, keurde hij sterk af.
Voor zijn partij en voor zijn voormalige collega’s in het kabinet had hij een
slotalinea die de positie van de PvdA haarscherp weergaf: 'Ik weet wat een
kabinetscrisis betekent. Ik weet ook, dat de partijraad274 zijn bezorgdheid
over de gevolgen van een kabinetscrisis zwaarder heeft laten wegen dan
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zijn bezorgdheid over de weg, die in het Indonesisch conflict is gevolgd. En
ten slotte weet ik, dat elke volgende keer de partij het zich zelf verzwakken
zal stellen boven het opzeggen van het vertrouwen in de ministeriële
ploeg. Dit betekent, dat de volle zwaarte van de verantwoordelijkheid voor
land èn partij komt te rusten op de ministers.'275
De bijdrage van De Kadt aan hetzelfde nummer van Socialisme en De
m ocratie was eveneens zeer kritisch. Hij legde de verantwoordelijkheid
voor de actie mede bij de 'beneden-Moerdijkse dorpspolitici', waarmee Sas
sen en Beel werden bedoeld. Interessant is hier de in een voetnoot gegeven
informatie, dat in de PvdA-fractie veel meer leden tegen de regeringspolitiek waren geweest dan in de Kamer tot uiting was gekomen. Naast De Kadt
waren dat oud-premier Schermerhorn, Hofstra, Vermeer, Goedhart en Ne
derhorst. Emmens, het kamerlid dat met De Kadt de vergadering voortijdig
verliet, wordt in zijn opsomming niet genoemd 276
Conclusie

De besluitvorming voorafgaand aan de tweede politionele actie stond voort
durend onder de druk van een dreigend uiteenvallen van het kabinet. De
bij alle ministers aanwezige wens bijeen te blijven was één van de belang
rijkste redenen om uiteindelijk tot de actie te besluiten. Stikker, Joekes,
Mansholt en in mindere mate ook In 't Veld, Lieftinck en Spitzen waren
zich bewust van de negatieve gevolgen die een dergelijke actie met zich
mee zou brengen, maar legden zich er om binnenlands-politieke redenen
bij neer. Voor de positie van Drees was uiteindelijk de houding van Lief
tinck doorslaggevend. De PvdA-kamerfractie en het NVV volgden dezelfde
lijn .277 Sassen stond vooral de totstandkoming van een FIR onder Ne
derlands patronage voor ogen. Na de grondwetsherziening en de Noodwet
wachtte het BlO-besluit op afkondiging. De FIR, ingesteld op basis van dit
besluit, moest de weg openen naar een soevereiniteitsoverdracht aan fede
raal georganiseerde VSI en naar de zware Unie, waarbinnen de Nederlandse
belangen maximaal gegarandeerd zouden zijn.
De Republiek, met haar eigen leger en eigen buitenlandse betrekkingen
paste absoluut niet in die visie. Ze diende dus ontmanteld en gefederali
seerd te worden, zo mogelijk vreedzaam, zo nodig met geweld. Beel, daarbij
onvoorwaardelijk gesteund door Romme, was overtuigd voorstander van
een militaire oplossing. Hij drong daar ook dagelijks op aan vanaf het mo
ment dat hij in Batavia was gearriveerd. Nadat hij had moeten ervaren dat
die oproepen niet het gewenste effect opleverden, raakte hij begin december
in een recalcitrante gemoedstoestand. Hij vergat daarbij dat ook de HVK de
instructies van de regering diende te volgen. Hij toonde zich bereid om, met
Romme, 'insubordinatie' te overwegen en indien nodig kabinetsbeslissin
gen naast zich neer te leggen. PvdA-vice-fractievoorzitter J.A.W. Burger had
achteraf wellicht gelijk met zijn stelling dat als de PvdA-ministers waren
vertrokken er een koloniale oorlog op grote schaal zou zijn gevoerd 278
De Nederlandse politieke en legerleiding in Indonesië gaven de feiten ge
kleurd weer. Dat gold zowel ten aanzien van aard en omvang van de be431

Hoofdstuk IV H et parlement als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

standsschendingen en infiltraties als voor de uiterste datum waarop nog
verantwoord tot actie kon worden overgegaan. De mededelingen van deze
zijde werden uiteraard door de PvdA-ministers serieus genomen en vorm
den een belangrijke overweging in de besluitvorming. Van de kamerleden
speelde alleen Romme een invloedrijke rol, zowel in Batavia als in Den
Haag. Van der Goes gaf steun aan Stikker en Drees, maar bleef een commen
tator aan de zijlijn, terwijl Romme volop meespeelde. Hoewel men beducht
was voor internationale repercussies, werden de CGD, de VS, Groot-Brittan
nië, Frankrijk en België steeds weer gebruskeerd. De federalisten in Indone
sië gingen definitief als medestanders verloren. In november zag een enke
ling (Drees) nog in, dat zij juist in deze periode een kasplantje vormden dat
verzorging en aandacht behoefde. De federalisten waren lang bereid geweest
het Nederlands gezag te steunen tegen de 'revolutionaire' Republiek, maar
zagen thans de kansen keren ten gunste van diezelfde Republiek. Zij zou
den hun politiek daarop afstellen en zich openlijk distantiëren van Den
Haag. De Nederlandse regering had hen herhaaldelijk ingepeperd dat ze
'tweede keus' waren en dat overeenstemming met Soekarno c.s. preva
leerde. Federalisten en het Nederlandse gezag hadden elkaar - tevergeefs gebruikt in een poging de Republiek te reduceren tot een van de vele deel
staten. Nu dat niet gelukt was, zochten de federalisten een goed heenkomen
door met Soekarno c.s. te pacteren.
Het kabinet was gered, sociale onrust in Nederland bleef uit, zoveel was
tenminste bereikt. In Indonesië werd in een Blitzkrieg Djokjakarta bezet.
Soekarno, Hatta, Sjahrir, Roem en andere kopstukken werden gevangen ge
nomen. Dat leek in eerste instantie een positief resultaat. Daar stond tegen
over dat Nederland internationaal volkomen geïsoleerd raakte en dat in In
donesië al spoedig bleek dat de actie de eigen doelstellingen, politiek zowel
als militair, meer kwaad dan goed had gedaan.

Na de politionele de politieke actie
Internationale reacties

De tweede politionele actie bracht wereldwijd verontwaardiging teweeg.
Groot-Brittannië en de VS zagen hun pogingen om via bemiddeling bij te
dragen aan een vreedzame oplossing mislukt en voelden zich misbruikt.
Jonge Aziatische staten als India zagen hun vermoedens omtrent de kolo
niale motieven van Nederland bevestigd en reageerden navenant. Progres
sieve regeringen als die van Australië grepen hun kans en nagelden Neder
land aan de schandpaal. Hetzelfde gold uiteraard voor de Sovjet-Unie en
haar bondgenoten. Nederland kon zelfs niet meer rekenen op de voorheen
vaste steun van Frankrijk en België. Zowel Parijs als Brussel veroordeelden
ditmaal het gewelddadige optreden.
Het internationale isolement kwam het duidelijkst tot uiting in de Vei
ligheidsraad. De raad was op een aantal punten gebruskeerd. In de eerste
plaats had de regering in Den Haag het bestand opgezegd, dat mede tot stand
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was gekomen door bemiddeling van de CGD. In de tweede plaats hadden de
Nederlandse autoriteiten bij het opzeggen van het bestand weliswaar de
CGD-voorzitter Cochran ingelicht, maar het hem vervolgens onmogelijk
gemaakt contact op te nemen met de andere leden van de CGD of met de re
gering van de Republiek. In de derde plaats had Beel alle militaire waarne
mers van de VN naar Batavia laten overbrengen en hen verboden de stad te
verlaten. Voor de stemming binnen de Veiligheidsraad was bovendien het
feit belangrijk dat Nederland zo overduidelijk de militaire actie in het
kerstreces van de Veiligheidsraad had gepland. Desondanks was de resolutie
van 24 december 1948 nog vrij gematigd, hetgeen vooral viel toe te schrij
ven aan de invloed van de VS. De resolutie vroeg een direct staakt-het-vu
ren en vrijlating van Soekarno en andere politieke gevangenen. Voorstel
len, waarin Nederland werd aangewezen als de agressor en werd opgeroe
pen alle troepen terug te trekken achter de bestandslijnen, werden verwor
pen.279
Nederland reageerde niet en leek de resolutie naast zich neer te leggen.
Vier dagen later nam de Veiligheidsraad daarom een tweede resolutie aan.
Hij eiste onmiddellijke vrijlating van de politieke gevangenen en wenste
van Nederland binnen 24 uur hiervan bericht te krijgen. Van Roijen deelde
hierop mee dat de vijandelijkheden op Java gestaakt zouden worden op 31
december en op Sumatra een paar dagen later. Hij voegde daaraan toe dat
zuiveringsacties nodig bleven. De politieke gevangenen zouden in vrijheid
worden gesteld op voorwaarde dat zij zich zouden onthouden van politieke
activiteiten. Tot slot liet hij weten dat premier Drees naar Indonesië zou
reizen om er besprekingen te beginnen, die moesten leiden tot het instellen
van een FIR. De verklaring was verzoenend, maar vaag. Eerst in tweede in
stantie voegde Van Roijen eraan toe, dat opdracht was gegeven de militaire
waarnemers van de VN weer in staat te stellen hun werk te doen.280
Internationale sancties tegen Nederland bleven niet uit. De VS gingen
daarbij niet ver. Zij schortten de Marshallhulp aan Indonesië op. Het ging
om een beperkt bedrag. De Marshallhulp aan Nederland zelf bleef buiten
schot omwille van het belang van de VS bij het herstel van West-Europa.
Belangrijker was het besluit van India, Pakistan, Ceylon, Birma en SaoediArabië een landingsverbod op te leggen aan de KLM. De verbinding van
Nederland met Indonesië werd hierdoor ernstig bemoeilijkt.
In januari 1949 verslechterde de internationale positie van Nederland
verder. De verontwaardiging over het Nederlandse optreden groeide. De
CGD rapporteerde die maand dat van een staakt-het-vuren geen sprake was.
De reis van Drees leverde niets op dat als vooruitgang kon worden uitge
legd. Bijzonder onrustbarend was de berichtgeving van de CGD over de om
standigheden waaronder Hatta en anderen op Bangka waren geïnterneerd:
in volstrekte tegenspraak met wat Van Roijen daarover verklaard had, ble
ken vijf gevangenen opgesloten te zitten in een met prikkeldraad omgeven
vakantiebungalow. Dat hierin snel verbetering kwam na de publikatie van
het CGD-rapport, deed uiteraard niets af aan het negatieve effect van de
'Bangka-affaire' voor de Nederlandse positie. Deze ongunstige berichtge
ving en het uitblijven van Nederlandse initiatieven om de resoluties van
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de Veiligheidsraad uit te voeren veroorzaakten een stemming die de In
donesische kwestie tot een testcase maakte van het bestaansrecht van de
V N .281
Voorop in deze ontwikkeling liepen de VS en India. De Amerikaanse ge
delegeerde stelde een resolutie op, waarin een uitgewerkt tijdschema voor
een soevereiniteitsoverdracht (vóór 1 juli 1950) gekoppeld werd aan de eis
van vrijlating van de Republikeinse leiders, aan wie het bestuur over Djokjakarta en haar omgeving zou moeten worden teruggegeven. De resolutie
voorzag ook in een uitbreiding van de bevoegdheden van de CGD, die
voortaan de titel droeg United Nations Commission for Indonesia (UNCI).
Op 28 januari 1949 werd deze resolutie aangenomen. Sassen poogde tever
geefs om de resolutie tegen te houden.282 Vergeleken met de eerste resolutie
van 24 december ging die van 28 januari zeer ver. Vastgesteld moet worden,
dat Nederland deze ontwikkeling over zich zelf afriep door geen enkel ini
tiatief te ontplooien dat mogelijkerwijs de Veiligheidsraad had kunnen ver
zoenen. Dit gebrek aan initiatief was te wijten aan de grote interne verdeeld
heid over de te volgen koers.
De situatie in Indonesië

De tweede politionele actie was van het begin af aan veel minder succesvol
dan de eerste. Weliswaar slaagden de Nederlandse troepen erin alle belang
rijke steden op Java te bezetten, maar van een beslissende overwinning was
geen sprake. Het Republikeinse leger (TNI), wijs geworden door zijn neder
lagen in 1947, vermeed het leveren van veldslagen. Vanuit moeilijk bereik
bare uitvalsbases deden guerrillastrijders vooral aanvallen op de aanvoer
en verbindingslijnen van de Nederlanders. Daarnaast werden nachtelijke
beschietingen van Nederlandse garnizoenen en spectaculaire acties in de be
langrijkste steden uitgevoerd. De Nederlandse soldaten werden gedwongen
tot voortdurende patrouilles en begeleiding van konvooien. Hierbij vielen
meer slachtoffers dan gedurende de politionele actie zelf. Het aantal gesneu
velden liep na de actie op tot 166 gemiddeld per maand. In de ziekenhuizen
lagen meer Nederlandse soldaten dan ooit.
In Oost-Java was de actie zelfs een fiasco. Zware tropische regenval,
heftige tegenstand en sabotage vertraagden de Nederlandse opmars met we
ken. Tientallen fabrieken en plantages gingen verloren, planters vonden de
dood. Het Nederlandse leger was niet in staat om afdoende bescherming te
bieden. Republikeinse guerrillastrijders drongen in januari op klaarlichte
dag Djokjakarta en Solo binnen, pleegden er bomaanslagen en leverden,
voor het oog van de wereld, spectaculaire vuurgevechten met Nederlandse
eenheden. De TNI slaagde er binnen een maand ook in om een groot aantal
radiozenders in de lucht te krijgen. Langs deze weg spraken de TNI en de
Republikeinse noodregering die op Sumatra onder leiding van Sjafroedin
Prawiranegara was ingesteld, de Nederlandse bewering tegen dat de Repu
bliek niet meer bestond en definitief geëlimineerd was.283
Al met al koerste Nederland in Indonesië begin 1949 langzaam maar ze
ker af op een militaire patstelling. De veronderstelling van generaal Spoor,
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dat de situatie binnen drie maanden volledig onder controle kon worden
gebracht, bleek onjuist te zijn. Ook anderszins bracht de tweede politionele
actie niet de doorbraak waarop gehoopt was. Beel en zijn adviseurs hadden
verwacht spoedig na de liquidatie van de Republiek te kunnen overgaan tot
het instellen van de FIR. Het grondgebied van de Republiek zou worden
opgesplitst in een aantal deelstaten. Beel hoopte dat gematigde Republikei
nen, nadat de macht van de TNI gebroken was, zouden kiezeiï voor samen
werking met Nederland en voor toetreding tot de FIR. Beel dacht daarbij
aan sultan Hamengkoe Boewono IX van Djokjakarta als hoofd van een
deelstaat Midden-Java en aan oud-premier Sjahrir als minister in de FIR.
Soekarno en Hatta kwamen daar als 'oorlogsmisdadigers' niet voor in aan
merking. Hoewel belangrijke federalisten als Anak Agoeng bij het begin
van de actie hun medewerking hadden opgezegd, verwachtte de HVK dat
zij spoedig zouden bijdraaien. Beel had dan ook op basis van de NoodwetIndonesië het BlO-besluit afgekondigd.284
Het liep anders. De sultan van Djokjakarta ging ieder contact met de Ne
derlanders uit de weg. Gematigde Republikeinen bleken niet bereid om hun
loyaliteit aan Soekarno en Hatta op te geven. De federalisten waren ver
deeld. Slechts een enkeling, onder wie sultan Hamid II, president van de
deelstaat West-Borneo, toonde zich bereid zonder de Republikeinen een FIR
te vormen. Een belangrijke groep echter, geleid door Anak Agoeng en Adil
Poeradiredja, minister-president van de deelstaat West-Java, blokkeerde die
ver gaande stap. Een BFO-bijeenkomst op 13 januari kwam tot een compromisbesluit. De BFO onderschreef de wenselijkheid van een spoedige vor
ming van een FIR en accepteerde als uitgangspunt daarvoor het BlO-besluit,
maar men achtte het noodzakelijk vooraf overleg te plegen met 'prominen
te’ Republikeinen. Door dit besluit werden de federalisten een onafhanke
lijke partij in de onderhandelingen.285
Bij een eerste bezoek van een federalistische delegatie aan Soekarno en
Hatta (21 en 23 januari) - met een uitnodiging deel te nemen aan een interIndonesische conferentie in Batavia - bleek, dat beide Republikeinse leiders
tot overleg met de BFO bereid waren, op voorwaarde dat daarover vooraf
door het Republikeinse kabinet in vrijheid een besluit mocht worden geno
m en.286
Alle vaart werd hierdoor aan het Nederlandse beleid ontnomen. Het be
zoek van Drees aan Indonesië bracht hierin geen verandering. De premier
bracht een belangrijk deel van zijn tijd ziek in bed door. De gesprekken met
enkele Republikeinen van de tweede garnituur leverden niets op, mede
doordat Drees zich afwerend opstelde. In zijn gesprekken met Beel bereikte
hij geen overeenstemming over het cruciale vraagstuk: wat te doen met de
politieke gevangenen?287 De premier sprak verder nog met, onder anderen,
Spoor, sultan Hamid II en Sjahrir. Drees vertrok op 19 januari naar Neder
land, zonder enig resultaat geboekt te hebben. Zijn reis was door Van Roijen
in de Veiligheidsraad aangehaald als een bewijs dat Nederland de resoluties
van de Veiligheidsraad serieus nam. Maar Drees kwam met lege handen in
Nederland terug.
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De KVP, januari 1949

Enkele dagen na het begin van de militaire actie schreef Beel aan Sassen: 'Er
zijn geen twee partijen meer; de constructie van de Veiligheidsraad, waar
tegen wij steeds geopponeerd hebben is als een zeepbel uiteengespat. Neder
land alleen heeft de souvereiniteit en laat niet over eigen interne zaken lan
ger meepraten.'288 Ook in de ministerraad vond de gedachte dat de Repu
bliek 'als zodanig van de kaart is' weerklank, met name bij de KVP-ministers en bij Stikker.289
Dit triomfalisme kwam het kabinet echter duur te staan. De Veiligheidsraadsresoluties van 24 en 28 december logen er niet om. Ook in het gewone
diplomatieke verkeer werd de druk op Nederland opgevoerd.290 Terwijl
Beel van mening bleef dat de resoluties categorisch dienden te worden afge
wezen, dacht de ministerraad daar genuanceerder over, ook sommige KVPministers. Vooral de KVP-ministers Van Maarseveen en Rutten waren ge
neigd om zich actief aan de sluiten bij standpunten als verwoord door Stik
ker en Drees, die van mening waren dat Beel geen oog had voor de inter
nationale aspecten van de situatie. De vrijlating van Soekarno en Hatta
werd niet langer uitgesloten. Mede om Beel tot de orde te roepen besloot
Drees om zelf naar Indonesië te gaan 291
De reis van Drees werd door Romme, Sassen en Beel met argwaan be
zien. Beel, mede naar aanleiding van zijn eerdere ervaringen met bezoeken
van ministers, zei geen enkele behoefte te hebben aan 'instructies'. Romme
schreef aan Beel vooral bezorgd te zijn over een mogelijke ontmoeting van
Drees met 'Hatta, de socialist'. Hij verzekerde de HVK, dat de KVP-fractie
hem zou steunen 'wanneer Ge tot en met het uiterste niet meegaat met de
onderhandelingsgedachten met Hatta'. Sassen berichtte Beel dat hij inge
stemd had met de reis van Drees om de premier de ogen te openen en de
PvdA te binden. Daarna zou er in het kabinet met meer vrucht gewerkt
kunnen worden.292
De reis van Drees zorgde er inderdaad voor, dat de premier de ogen open
gingen, maar met een heel ander effect dan Sassen gehoopt had. Drees
kwam tot de conclusie dat de Republiek, ondanks de militaire actie en het
gevangenzetten van de politieke leiders, een reële en niet te negeren
machtsfactor gebleven was. Romme seinde aan Beel zijn verontrusting
over de gang van zaken en kreeg als antwoord dat de HVK machteloos
stond.293
Tegen het eind van het bezoek deed zich voor het eerst een stevig conflict
voor tussen Beel en Sassen. Aanleiding vormde de Bangka-affaire. Sassen
stuurde een telegram, waarin hij onder meer aandrong op snelle bestraffing
van de verantwoordelijken en op vrijlating van Hatta en de zijnen. Beel re
ageerde geïrriteerd. Hij signaleerde 'een uiterst pijnlijk en voor mij onaan
vaardbaar gemis aan begrip inzake de juiste verhouding tussen het Kabinet
en de HVK'. De onderlinge irritatie groeide. Romme bemiddelde succesvol
tussen zijn ruziënde partijgenoten. In de Volkskrant viel hij Sassen bij.
Romme vond dat 'het woord' van de Nederlandse regering door beslis
singen overzee niet ongeloofwaardig gemaakt mocht worden. In hetzelfde
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commentaar nam hij echter ook met veel nadruk Beel in bescherming
tegen kritiek.294
Zo ging de maand januari voorbij zonder dat het KVP-trio één stap dich
ter bij zijn doel kwam. Beel hield ondanks pressie uit Den Haag, ook van
Sassen, de vrijlating van Hatta c.s. tegen. Pogingen van Beel om via loyale
federalisten als sultan Hamid II schot te krijgen in de vorming van een FIR
leden schipbreuk.
De PvdA, januari 1949

Binnen de PvdA was over de tweede militaire actie hevige commotie ont
staan. Een krachtige minderheid, waaronder ook kamerleden en bestuurs
leden, roerde zich flink. De oppositie had zich vooral geweerd tijdens een
bijeenkomst van de PvdA-partijraad op 23 december 1948. Een door De Kadt
ingediende motie van afkeuring werd daar pas afgewezen nadat Drees met
nadruk had gewezen op het belang van regeringsverantwoordelijkheid
voor de PvdA.295 Daarmee was de toon gezet voor de verhitte discussies
binnen de partij in januari: in de verschillende gremia roerde zich wel
iswaar een krachtige oppositie, maar het grootste deel van de partij bleef
trouw aan Drees c.s. In het partijbestuur en in de fractie was de verhouding
ongeveer 1:3. Verschillende factoren zorgden ervoor dat deze meerderheid
in stand bleef. Dat waren allereerst het persoonlijk prestige van Drees en het
gezag van fractieleider Van der Goes en van partijvoorzitter Vorrink. Ten
tweede waren ook vele socialisten voorstander van een rechtvaardig en effi
ciënt bestuur van de Indonesische samenleving en achtten zij de Republiek
daar niet toe in staat296
Desondanks laaiden de spanningen in de partij in januari hoog op. De
reis van Drees bracht de gemoederen slechts korte tijd tot rust. Ook in de
PvdA bestonden misverstanden over het doel van de reis. Drees ging naar
Indonesië om zich ter plaatse te kunnen oriënteren. Hij was niet van plan
ter plekke oplossingen door te voeren buiten het kabinet om.297 Zijn reis
zorgde er voor dat het PvdA-bestuur in eerste instantie afzag van de organi
satie van een extra partijcongres. Toen het er onder druk van de oppositie
uiteindelijk toch toe overging om aan de verwarring een einde te maken,
probeerde het bestuur het congres zo te organiseren dat de oppositie binnen
de partij zo min mogelijk aan bod zou komen. Het stelde een resolutie op,
waarin begrip werd uitgesproken voor het feit dat de regering een politioïiele actie onvermijdelijk had gevonden.298
Drees verzuimde echter contact te houden met zijn partijgenoten in
Nederland. Die waren voor hun informatie aangewezen op de ministers en
op de pers. Het werd duidelijk dat Drees vooralsnog weinig spectaculairs tot
stand zou brengen, laat staan dat hij de hooggespannen verwachtingen van
kritische prominente partijgenoten als Vos en Schermerhorn299 kon waar
maken. Van het verwachte overleg van Drees met de geïnterneerde Repu
blikeinse leiders kwam niets terecht. De onrust in de PvdA stak hierdoor al
weer snel de kop op. Hier en daar kondigden vooraanstaande leden aan de
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partij te zullen verlaten.300 Zo verliepen de dagen tot aan het buitei'igewone
partijcongres op 17 januari.
Het congres had, anders dan de partijraad van eind december, te maken
met twee nieuwe feiten. In de eerste plaats was enkele dagen eerder dui
delijk geworden dat de federalisten de vorming van de FIR afhankelijk
stelden van overleg met de geïnterneerde Republikeinse leiders. Hatta had
laten weten dat geen overleg kon plaatsvinden, zolang de Republikeinse
regering daartoe niet in vrijheid had kunnen besluiten. In de tweede plaats
kwam gelijktijdig met het partijcongres in de publiciteit in welke omstan
digheden Hatta en de zijnen op Bangka verkeerden.
Drees had in december persoonlijk voorkomen dat de oppositie in de
PvdA voet aan de grond kreeg, maar de premier bevond zich nu in Indone
sië. Het congres verliep turbulent. Weliswaar werd de resolutie van het par
tijbestuur met zeer ruime meerderheid aanvaard, maar er was ook een
nipte meerderheid voor een motie van de oppositie, ingediend door oudminister Vos, nu lid van het partijbestuur, Banning, de vader van de 'door
braak', L. Lopes Diaz, secretaris van het partijbestuur, de Tweede-Kamerleden Goedhart, Hofstra, De Kadt, Nederhorst, Schermerhorn en Vermeer
en het Eerste-Kamerlid G.J. van Heuven Goedhart, hoofdredacteur van Het
Parool.301 De motie gaf aan partijbestuur en kamerfracties de opdracht om
krachtig te werken aan de realisatie van zes doeleinden: het herstel van de
volledige bewegingsvrijheid van de Republikeinse leiders; het voeren van
hernieuwd overleg met hen over het herstel van de Republiek als autono
me eenheid; de overdracht van bevoegdheden aan een in te stellen federale
regering; de opbouw van een militair federaal orgaan, zodanig dat de Neder
landse militaire macht kon worden teruggetrokken; de oprichting van de
VSI als soevereine mogendheid na zo spoedig mogelijk, zo nodig onder in
ternationale controle te houden verkiezingen en, ten slotte, geregeld over
leg met de CGD en met de bij de ontwikkeling in Indonesië mede betrokken
staten.302 Deze uitspraak van het PvdA-congres stond op meerdere punten
diametraal tegenover het beleid van Beel, Sassen en Romme. Hij spoorde
wel goed met de tien dagen later aangenomen resolutie van de Veiligheids
raad.

,

Parlem entaire bemoeienissen januari 1949

Pas op 8 februari zou de Kamer de begroting van Overzeese Gebiedsdelen
voor 1949 behandelen. Daarom grepen diverse parlementariërs naar andere
middelen om hun invloed te doen gelden. Eén van de gebruikte middelen
was het stellen van schriftelijke vragen. CHU-fractievoorzitter Tilanus, ver
moedelijk gealarmeerd door geruchten dat Drees met Hatta zou gaan pra
ten, vroeg op 10 januari naar de tijdens de militaire actie te Djokjakarta in
beslag genomen Republikeinse documenten. Hij informeerde specifiek naar
decreten, waaruit verantwoordelijkheid zou blijken voor de bestandsschen
dingen en infiltraties. De bedoeling was duidelijk: Hatta was premier èn mi
nister van Defensie, zodat de publikatie van belastend materiaal Drees van
onderhandelingen met hem zou kunnen afhouden.303 De Bangka-affaire
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was op 18 januari onderwerp van schriftelijke vragen van Van der Goes
van Naters. Hij vroeg naar de namen van de verantwoordelijke ambtena
ren en wilde weten welke stappen de Regering genomen had 'om aan de ge
signaleerde feiten en de daaruit voortvloeiende verzwakking van Neder
lands gezag een eind te maken'.304 Deze vragen werden vermoedelijk ook
gesteld als geste aan de achterban van de PvdA-fractievoorzitter.
In beide gevallen volgde de beantwoording eerst ruim een maand later.
Tilanus kreeg op 14 februari van Sassen en Götzen de bevestiging dat Hatta
inderdaad ministeriële verantwoordelijkheid had gedragen voor bestands
schendingen. Van der Goes kreeg op 17 februari van Drees te horen dat de
beantwoording van zijn vraag nog enige tijd op zich zou laten wachten.305
Bij de behandeling van de begrotingen van Oorlog en Marine op 25 en 27
januari betreurden verschillende kamerleden de gesneuvelden en zij spra
ken stichtende woorden over de taak van onze-jongens-overzee. Welter ci
teerde minister Sassen, die gezegd zou hebben dat van de eerder aangeno
men troepensterktevermindering voorlopig geen sprake kon zijn en dat
eerder een opvoeren van de sterkte nodig was. Hij vroeg de regering of dat
waar was. Het CPN-lid J. Haken stelde ten slotte vragen over militaire exces
sen in Indonesië.306 Minister Schokking gaf op dit soort vragen geen ant
woord. Hij verwees ze door naar de behandeling van de begroting van
Overzeese Gebiedsdelen.307
Op 1 februari zou het debat beginnen over de begroting van Buitenlandse
Zaken. Kamervoorzitter Kortenhorst voorzag dat de kwestie-Indonesië ook
in dit debat wel zeer ruim aan de orde zou kunnen komen. Hij stelde voor
de internationale aspecten van de Indonesische kwestie tezamen met het
beleid van de minister van Overzeese Gebiedsdelen te behandelen. Stikker
zou aanwezig zijn bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk Over
zeese Gebiedsdelen.308 De kamerleden gingen hiermee akkoord.
H et plan-Beel

Voorafgaande aan de plenaire begrotingsbehandeling van Overzeese Ge
biedsdelen op 8 februari vond een intensieve telegramwisseling plaats tus
sen het kabinet en de HVK. Onderwerp was de vraag hoe Nederland diende
te reageren op de laatste resolutie van de Veiligheidsraad van 28 januari.
Beel verrichtte de 'aftrap'. Hij ontwikkelde een plan, dat hij op 28 januari
aan Sassen, Drees, Stikker en Schokking zond. Het hield onder meer in een
soevereiniteitsoverdracht aan de federale regering van de VSI vóór 1 april
1949. In de federale regering zou een derde deel van de zetels worden toege
wezen aan Republikeinen. De soevereiniteitsoverdracht zou beperkt zijn
totdat er overeenstemming bestond over de Unie, financiële, economische
en militaire akkoorden en over de grondwet van de VSI. De Republikeinse
leiders zouden fasegewijs hun vrijheid herkrijgen naarmate het volledige
akkoord dichterbij kwam. In de periode tussen de soevereiniteitsoverdracht
en het bereiken van het eindakkoord zou de HVK de bevoegdheden bekle
den als bepaald in de BlO-wet. De voormalige Republikeinse gebieden zou
den direct door de federale regering bestuurd worden totdat de deelstaten
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waren gevormd. Ten slotte zouden de bemoeienissen van de VN worden
opgeschort of beperkt tot het aanstellen van waarnemers.309
Delen van zijn plan had Beel ontleend aan de resolutie van de BFO van
juli 1948. Hij verwachtte dan ook steun van die kant. Steun van Republikei
nen en de westerse bondgenoten zou volgens hem verkregen kunnen wor
den door de spectaculaire sprong naar voren waar het ging om de datum
van soevereiniteitsoverdracht. Aan de ministers liet Beel nog weten zijn
plan als één en ondeelbaar te beschouwen.
De ministerraad, op 28 januari bijeen in afwezigheid van Sassen (wegens
ziekte), reageerde afwachtend. De raad liet aan Beel berichten te betwijfelen
of de Republikeinen aan de uitvoering van zijn plan zouden meewer
ken.310 Een dag later had Beel een telefoongesprek met Sassen. Deze noem
de het plan ronduit onwerkbaar en kondigde een reactie van hem zelf èn
Romme aan. In zijn dagboek schreef Beel dat 'het gesprek op niet bepaald
vriendelijke wijze’ eindigde.311
Opnieuw in afwezigheid van Sassen vergaderde het kabinet op 30 ja
nuari. Tijdens het beraad vond een telefoongesprek plaats tussen Beel en
Drees. Beel meldde dat de BFO-vertegenwoordigers Anak Agoeng en sultan
Hamid II volledige instemming hadden betuigd met zijn plan. Zij ver
wachtten dat de Republikeinse leiders ook bereid zouden zijn het plan te
aanvaarden, zo niet allen dan toch een belangrijk deel van hen. Indien de
Republikeinse leiders het plan-Beel echter toch zouden afwijzen, dan zou
den de federalisten doorzetten en zonder Republikeinen het plan uitvoe
ren. Deze mededelingen brachten in de ministerraad een omslag teweeg.
Het plan was een goede mogelijkheid, uit de impasse te komen, mits inder
daad Republikeinse leiders als bijvoorbeeld Sjahrir zouden meewerken.
Aan Beel werd meegedeeld dat hij op basis van zijn plan besprekingen kon
beginnen.312
Van Maarseveen, die nadrukkelijk het plan-Beel had gesteund, bezocht
vervolgens Sassen en lichtte hem in. Deze nam daarop contact op met
Romme en wist hem aan zijn zijde te krijgen in zijn verzet tegen het plan.
Aldus gewapend met de steun van de KVP-fractie, maar zonder overleg met
Drees of Van Schaik, belde Sassen Beel op: de minister had twee inhoude
lijke punten van kritiek. In de eerste plaats diende de Unie vooraf veiligge
steld te worden. Vervroegde soevereiniteitsoverdracht, waarbij op dit punt
later nog een akkoord moest worden bereikt, achtte hij onaanvaardbaar. In
de tweede plaats voorzag de minister dat het plan-Beel weliswaar in eerste
instantie de bemoeienis van de UNCI zou uitschakelen, maar dat die be
moeienis direct na de soevereiniteitsoverdracht in april 1949 op volken
rechtelijke basis zou terugkeren; het zou de Nederlandse positie in de on
derhandelingen ondergraven. Sassen verweet Beel diens eigenmachtig op
treden, zonder vooroverleg met hemzelf en Romme.313
Groeiende onenigheid in het kabinet

Sassen herhaalde zijn bezwaren nog eens in de ministerraad van 31 januari.
Hier bracht hij ook een eigen alternatief plan in: conform het plan-Beel
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dienden besprekingen plaats te vinden tussen federalisten en Republikei
nen; een soevereiniteitsoverdracht zou - als vastgelegd in de Grondwet plaatsvinden na een conferentie te Den Haag, waarbij gelijktijdig ook de
Unie zou worden ingesteld en de financieel-economische en militaire over
eenkomsten zouden worden getekend; de UNCI moest worden afgewezen;
ten slotte moest Nederland aan de verdragspartners in het Pact van Brussel,
alsmede aan de VS, Canada en Noorwegen laten weten dat het moment na
derde waarop het voortdurend offers brengen voor een telkens weer voort
zetten van het overleg onverantwoord zou zijn. Anders zou Nederland
zich uit Indonesië terugtrekken zoals Groot-Brittannië in 1948 Palestina ver
laten had. Sassen wenste met andere woorden de internationale bemoeienis
uit te schakelen en de soevereiniteitsoverdracht op Nederlandse voorwaar
den door te drukken.
Het kabinet gaf echter in overgrote meerderheid de voorkeur aan het
plan-Beel. De bezwaren van de ministers keerden zich vooral tegen het
'abandonneren', dat noch internationaal, noch in Nederland en Indonesië
te verdedigen zou zijn. Bovendien werd abandonneren praktisch onuit
voerbaar geacht èn in strijd met de Grondwet. Sassen stond alleen. Drees
stelde voor eerst de afloop van de besprekingen in Indonesië af te wachten
en bij een eventueel negatief resultaat het beleid opnieuw te bepalen. Sassen
liet aantekenen niet akkoord te gaan met dit besluit. Hij wilde zich over zijn
toekomst beraden.314
De breuk werd op 2 februari voorlopig gekramd doordat Beel bereid bleek
zijn plan te amenderen, in die zin dat de soevereiniteitsoverdracht gepaard
zou gaan met het tegelijkertijd instellen van 'een aanvaardbare Unie'. In
tensieve telegramwisselingen tussen Romme, Sassen en Beel brachten in de
daarop volgende dagen het KVP-trio intussen weer op één lijn. De samen
bindende factoren waren de wens om de internationale bemoeienis defi
nitief uit te schakelen en de wens vrijlating van de Republikeinse leiders en
hun terugkeer naar Djokjakarta te voorkomen. Bovendien moest voorko
men worden dat in de binnen twee weken in te stellen FIR Republikeinse
kopstukken als Hatta en Sjahrir zitting zouden nemen. Aangespoord door
Romme liet Beel de regering weten op korte termijn een 'duidelijk positief
standpunt' te eisen en dreigde hij ontslag te zullen nemen bij een ander be
sluit. Sassen was even strijdlustig. Aan Beel seinde hij: 'Kabinet neigt tot
angststemming en tot een politiek van toegeven. Ik sta vrijwel geheel al
leen, doch men weet, dat de KVP-fractie aan mijn zijde staat, zodat vermoe
delijk mijn aftreden meer betekent dan een partiële crisis. (...) Zonder aan
vaarding van uitschakeling der internationale inmenging (...) ben ik niet be
reid de verantwoordelijkheid te blijven dragen. Ik begrijp, dat ook U alsdan
niet bereid is in functie te blijven.' Een veronderstelling die door Beel grif
bevestigd werd 315
Gesterkt door Romme en Beel kwam Sassen in de ministerraadsverga
dering van 7 februari. Hij overlegde er een nieuw plan. Essentie van zijn
voorstel was een soevereiniteitsoverdracht nadat op de RTC het statuut van
de Unie en de financieel-economische en militaire overeenkomsten zou
den zijn vastgesteld. Hiertoe diende zo spoedig mogelijk, conform het BIO441
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besluit, een FIR te worden ingesteld, met of zonder Republikeinen. Conditio
sine qua non noemde Sassen de uitschakeling van de VN-bemoeienis.
Nederland zou om te beginnen de Veiligheidsraadsresolutie krachtig moe
ten afwijzen. Het plan betekende ten opzichte van het oorspronkelijke planBeel een vertraging, omdat de RTC niet vóór 1 april zou kunnen beginnen.
Drees, Joekes, Mansholt, Stikker en ook Sassens partijgenoot Van Schaik te
kenden bezwaar aan tegen het aldus geamendeerde plan-Beel, met name
omdat zij weinig mogelijkheden zagen de UNCI volledig buiten te sluiten.
Drees en Joekes wensten bovendien geen FIR zonder Republikeinse deel
name. Gezien deze mitsen en maren liet ook Sassen aantekenen een voor
behoud te maken bij de besluitvorming.316
Inmiddels was Cochran in Nederland gearriveerd. Op 6 februari had hij
een eerste gesprek met Stikker gehad. Deze had hem verteld, dat een volle
dig accepteren van de VN-resolutie tot een kabinetscrisis zou leiden.317 Na
de ministerraadsvergadering dineerden Drees, Stikker en Sassen met Coch
ran. De Amerikaan wees op het gevaar dat leden van het Congres de Mar
shallhulp aan Nederland ter discussie zouden gaan stellen. Mogelijk wist
hij dat die dag senator O. Brewster een resolutie had voorgelegd met als doel
de Marshallhulp aan Nederland op te schorten. Stikker constateerde dat de
Veiligheidsraad blijkbaar geen vertrouwen stelde in het Nederlandse
woord. Drees stelde dat de resolutie strijdig was met de Nederlandse soeve
reiniteit. Sassen probeerde de militaire actie te rechtvaardigen door te wij
zen op de bestrijding van het communisme. Cochran repliceerde dat het
Nederlandse beleid in deze averechts werkte.318
Op 3 februari had de Commissie van Negen vergaderd met Drees en Sas
sen. Het was de eerste bijeenkomst sinds september 1948. Het afbreken van
de besprekingen met de Republiek was toen aanleiding geweest de vergade
ringen op te schorten. Drees stelde dat sedert de politionele actie het Indone
sische probleem 'opnieuw in een virulente phase' verkeerde 'zodat de Re
gering het op prijs stelt weer eens met de leden van de Commissie van ge
dachten te wisselen’. De premier deed verslag van de recente ontwikkelin
gen, inclusief zijn reis naar Indonesië. Sassen zette het plan-Beel uiteen; hij
noemde het een 'urgentieplan' voor vervroegde soevereiniteitsoverdracht.
Tijdens de discussie hield Drees zich nogal op de vlakte. Toen Van der
Goes zich hardop afvroeg of het herstel van de Republiek te Djokjakarta
'wel als zo onmogelijk’ moest worden gezien als Sassen meende, leek de
premier zijn minister te steunen; hij zei althans te hopen dat de Republi
keinse leiders zich van inmenging zouden onthouden ’in afwachting van
de positie die zij eventueel na verkiezingen in Indonesië zouden innemen'.
Drees onthield zich van commentaar op Sassens uiteenzetting dat het 'ur
gentieplan' alleen kon slagen 'indien het rustig kon worden uitgewerkt.
Met inmenging van de UNCI lukt het niet.' Alleen Drees’ reactie op het
pleidooi van Van der Goes tegen uitsluiting van de Republikeinen van de
FIR verschilde van die van Sassen. Sassen meende dat het inogelijk was als
de besprekingen tussen federalisten en Republikeinen zouden mislukken.
Drees zei er zijn twijfels over te hebben of een FIR zonder de Republiek rea
listisch was.
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Romme, Tilanus en Vonk hielden zich geheel afzijdig in deze discussie.
Duidelijk was dat alle commissieleden een kamerdebat dringend noodzake
lijk achtten. Drees deelde hun mening, hoewel het niet zeker was dat de re
gering 'over enkele dagen wel vrijuit zal kunnen spreken’.319
De Tweede Kamer, eerste ronde

Op 8 februari begon het uitgestelde kamerdebat over de begroting van Over
zeese Gebiedsdelen. Aanwezig waren de premier, de ministers Sassen, Stik
ker, Götzen, Van Schaik en Mansholt. Het kabinet ging het debat in zonder
een duidelijk standpunt over de resoluties van de Veiligheidsraad en over
het - geamendeerde - plan-Beel.
Interessant was de vraag welke standpunten de sprekers van de regerings
fracties zouden innemen ten aanzien van de gebeurtenissen in Indonesië,
in de Veiligheidsraad en ten aanzien van het plan-Beel, voor zover hun dat
bekend was. Voor de KVP sprak als eerste Serrarens, woordvoerder Buiten
landse Zaken. Zijn betoog was volledig gewijd aan de Veiligheidsraad. Be
slissingen daar zouden niet geïnspireerd zijn 'door eerbied voor het recht’,
maar door eigenbelang. Serrarens riep op niet te wijken voor de internatio
nale druk en zich te blijven verzetten tegen de besluiten; 'aanvaardend, wat
wij kunnen aanvaarden, maar weigerend, wat wij met onze verantwoorde
lijkheid niet kunnen overeenbrengen'. Kortom: duidelijke steun voor de
lijn-Beel-Sassen-Rom m e.320
Voor de KVP debuteerde in dit debat een nieuwe Indonesiëspecialist, De
Graaf. Hij hield een krachtig pleidooi voor het 'van onderop' bouwen aan
de 'reële en duurzame Unie'. De Unie kon volgens hem geen reële beteke
nis hebben 'wanneer zij alleen maar een in de wet neergelegde staatsrechte
lijke formule zal zijn'. Voor een 'werkelijke gemeenschap van volkeren'
was onderlinge verbondenheid nodig. Tot dusver hadden de feitelijke ver
houdingen 'nog weinig bouwstof' daarvoor aangedragen. De door de Rijkseenheid-voorlieden zo geroemde historische verbondenheid achtte De
Graaf als basis volstrekt onvoldoende, omdat die 'verbondenheid in diepste
wezen werd bepaald door de eenzijdige gebondenheid van de koloniale
structuur'.321
Romme mengde zich pas de volgende dag in het debat. Hij zette zich ste
vig af tegen de PvdA, maar legde zich tegelijkertijd grote zelfbeperking op.
De omstandigheden waren volgens hem wel 'zo moeilijk, dat men aan critische neigingen een bijzondere rem heeft aan te leggen en dat men voor
zover dit ook maar enigszins mogelijk is, de Regering heeft te volgen'.
Romme drong aan op de spoedige instelling van een interimregering. Om
dat daarmee haast geboden was, kon naar zijn mening niet eindeloos ge
wacht worden op toetreding van 'de werkelijk constructieve Republikeinse
krachten'. Eventueel moest er daarom een FIR komen zonder Republikein
se deelname. Vooral ten behoeve van de federalisten vroeg Romme ten
slotte 'een duidelijke, voor Indonesië verstaanbare, herhaling van het Rege
ringsstandpunt tegenover de resolutie van de Veiligheidsraad'. Romme
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ging er kennelijk nog steeds vanuit dat de Republiek volkomen genegeerd
kon worden! Hij formuleerde al met al nauwkeurig wat Beel vroeg.322
Voor de PvdA sprak Schermerhorn, oud-premier en mede-architect van
het Linggadjati-akkoord. Hij stelde vast dat Nederland niet voorbij kon
gaan aan de nieuwe mondiale machtsverhoudingen. Vragend om meer
werkelijkheidszin in het regeringsbeleid plaatste hij ook vraagtekens bij de
haalbaarheid van de Unie. Het plan-Beel werd door Schermerhorn voor
zien van een zeer losse constructie. Hij wilde een volledige soevereiniteits
overdracht, waarbij in het verdrag bepalingen zouden worden opgenomen
om 'enkele voorlopige Unie-organen' in te stellen 'waarvan de bevoegd
heden verband houden met die, zoals men die later nodig acht'. Over de de
finitieve vorm van de Unie zou later nog dienen te worden gesproken. De
PvdA-woordvoerder ging in de tegenovergestelde richting van Sassen en
Romme. Hij kwam met directe kritiek op Beel. Nodig was in Batavia 'een
stel mensen (...) die begrijpen, dat men daden, zoals zij na 18 december 1948
daar zijn vertoond, noch in de wereld, noch voor een groot deel van de In
donesiërs, noch voor een groot deel van de Nederlanders aan de Noordzee
en zeker niet voor het socialistische volksdeel van Nederland aannemelijk
kan maken. Maar dat laatste volksdeel is uit de leiding in Batavia nu dan
ook helemaal geëlimineerd. Gelooft dr. Beel, dat hij het wel alleen af kan
(...)? Tot heden is het bewijs voor de stelling nog niet geleverd. Mijn poli
tieke vrienden en ik achten deze toestand uiterst onbevredigend en zouden
het op prijs stellen te vernemen, welk standpunt de Regering inneemt te
dezer zake.'323
Van der Goes van Naters achtte het onverantwoord indien Nederland de
resolutie van de Veiligheidsraad zonder meer zou afwijzen, 'alsof er dan
heus niet meer op zou volgen!' Nederland moest trachten de resolutie uit
te voeren, 'behalve waar het in de praktijk onmogelijk zal blijken'. Van der
Goes was vol lof voor de geest waarin Van Roijen gehandeld had en sloot
zich aan bij diens eindconclusie. Hij kon zich echter niet achter alle onder
delen van diens rede scharen, omdat hij van mening was 'dat de Republi
keinse prominenten, althans op Java, werkelijk vrijheid van beweging en
van overleg' moesten hebben. Hierover bestond 'een grote eenstemmigheid
in de gehele kring van de Partij van de Arbeid.'324
Direct na zijn fractievoorzitter sprak Goedhart. Hij beklaagde zich over
het feit dat de MvA niets meedeelde over de actuele situatie, doch slechts
antwoord gaf op enkele vragen gesteld in het VV, dat al in november 1948
was ingediend. Ten aanzien van de resolutie van de Veiligheidsraad stelde
hij vast dat de verklaring van Van Roijen gedaan was vóór het in stem
ming komen van de resolutie: 'Het schijnt niet verstandig, de wereld al te
lang in het onzekere te laten, zodat een verklaring over deze resolutie ur
gent blijft.' Goedhart liet weten voor een terugkeer van de Republikeinse
leiders naar een eigen grondgebied in Djokjakarta te zijn en voor erkenning
van het bestaan van de Republiek. Ook hij uitte scherpe kritiek op Beel.
Niet alleen waren de verantwoordelijken voor 'Bangka' nog steeds niet
aangewezen en bestraft, maar de HVK had zich 'in Batavia tot het middel
punt van een bepaald decorum' gemaakt, passend bij de vooroorlogse gou444
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verneurs-generaal. Goedhart sloot af met vragen naar het plan-Beel.325 De
verschillen in opstelling tussen de twee grootste regeringsfracties waren op
merkelijk groot.
VVD-fractieleider Oud noemde het tijdstip voor het debat 'weinig ge
lukkig'. Hij zei te vrezen dat het kabinet geen duidelijkheid zou kunnen
verschaffen op de belangrijkste punten 'nu nog zoveel in het stadium van
(...) onderhandeling is'. In het vervolg van zijn rede zette hij zich vooral af
tegen het betoog van Schermerhorn, die 'over onze positie en onze plichten
als souvereine Staat veel en veel te gemakkelijk' gesproken zou hebben.
Oud wenste vast te houden aan alles wat Van Roijen onaanvaardbaar had
genoemd in de resolutie van de Veiligheidsraad. Over de behandeling in de
Veiligheidsraad zei hij de 'volstrekte overtuiging’ te hebben: 'Hier speelt
niet het recht, maar hier spelen telkens de belangen van de ene of de andere
Mogendheid een rol.' Oud zei er op te rekenen 'dat de Regering in dit op
zicht voet bij stuk zal houden’. Voor het welslagen van het overleg in Indo
nesië achtte hij het noodzakelijk, dat hierover geen twijfel zou kunnen rij
zen. Daarom wenste hij dat de regering zich duidelijk zou uitspreken over
haar standpunt ter zake.326
CHU-fractievoorzitter Tilanus mengde zich niet in het debat. Voor de
fractie van de CHU sprak Van de Wetering. Deze stelde geen enkele behoef
te te hebben 'om thans op deze geforceerde internationale zijde van het Indonesiëvraagstuk' in te gaan. Hij rekende zichzelf 'tot de vele Nederlanders
en Indonesiërs, die de Veiligheidsraad het recht ontzeggen zich in deze zui
ver interne aangelegenheid te mengen'. Van de Wetering sprak zijn waar
dering uit voor Van Roijen, al zei hij te vrezen 'dat de afwijzing van de
nieuwe commissie ter vervanging van die van Goede DienstenCGD niet zo
duidelijk is geweest, als deze naar mijn inzicht onafwijsbaar noodzakelijk
is’.327
Zelfs al zou er een vastomlijnd regeringsstandpunt voorhanden zijn ge
weest, dan nog had Sassen alle vier de regeringsfracties moeilijk tevreden
kunnen stellen. Waar KVP, VVD en CHU een strakke lijn bepleitten tegen
over de Republiek en tegenover de Veiligheidsraad, vroeg de PvdA om een
ruimhartige uitvoering van de Veiligheidsraadsresolutie, dat wil zeggen:
vrijlating van de Republikeinse leiders, hun terugkeer naar Djokjakarta en
een soevereiniteitsoverdracht met een 'lichte' Unie.
In deze situatie speelden de oppositiepartijen nauwelijks een rol. ARPfractievoorzitter Schouten verlangde van de regering, dat zij publiekelijk
zou verklaren dat de Veiligheidsraadsresolutie onaanvaardbaar was, dat de
Republiek niet meer bestond en haar leiders niet in aanmerking zouden
komen voor overleg over de FIR. CPN-woordvoerder De Groot zag in de
Veiligheidsraadsresolutie een bewijs 'dat Amerika er op uit is de hand op
Indonesië te leggen'. Welter meende, dat de regering de Veiligheidsraads
resolutie niet alleen naast zich neer moest leggen, maar dit ook eenvoudig
kon doen: ’(...) men heeft ons nodig; zonder ons is het Pact van Brussel niet
het papier waard, waarop het is geschreven, en is het Atlantische Pact een
chim ère.'328
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Na deze eerste ronde kwam Sassen aan het woord. Hij stelde dat de Ka
mer recht had op ’een klaar en ook op een waar antwoord'. Daarom vroeg
hij verlof 'tot enig uitstel om dit antwoord op een nader door u te bepalen
dag te voltooien'.329 In de gegeven omstandigheden was dit een voor ieder
een te billijken verzoek. De vergadering werd verdaagd, naar later blijken
zou, tot 16 februari.
Het aftreden van Sassen

Al tijdens het kamerdebat had Sassen via een briefje aan Romme van zijn
gemoedstoestand blijk gegeven: 'Ik lazer dit stel uit elkaar, omdat het niet
wil regeren.' Romme probeerde hem nog te temperen door per omme
gaande te laten weten, dat er met iedere KVP-minister afzonderlijk gespro
ken zou gaan worden. Het hielp niet. Sassen bleef bij zijn voornemen, uit
gaande van de overtuiging dat het voortbestaan van dit kabinet in strijd was
met het landsbelang. Direct na het debat sprak hij met Drees, Van Schaik,
Stikker en Götzen. Sassen herhaalde zijn voorstel om met de VS in overleg
te treden en langs die weg de bemoeienis van de Veiligheidsraad uit te slui
ten. De anderen wilden er niet aan.330
Op 10 februari vergaderde de ministerraad. Vastgesteld werd dat de be
antwoording van de Kamer zou worden uitgesteld tot 15 februari, gezien de
meningsverschillen in het kabinet. Drees meende dat de ontslagdreiging
van Beel een duidelijk standpunt onontkoombaar maakte. Sassen deelde
mee dat naast Beel ook legercommandant Spoor en procureur-generaal
H.W. Felderhof met ontslag hadden gedreigd. Allereerst moest de onenig
heid tussen Sassen en Stikker over de tekst van het antwoord aan Beel wor
den overbrugd. Als kernpunt van het meningsverschil met Stikker noemde
Sassen de houding tegenover de Veiligheidsraadsresolutie. Naar zijn me
ning en die van de HVK en VFR moest de UNCI met haar vergaande be
voegdheden volstrekt worden afgewezen; Sassen dacht aan een oproep om
gezamenlijk in Zuidoost-Azië het communisme te gaan bestrijden, aan een
voorstel om de VS in te schakelen bij de toekomstige defensie van de VSI
en aan het bieden van handelsvoordelen. Mocht dit alles niet werken, dan
kon worden gedreigd met een eenzijdige terugtrekking uit Indonesië. Stik
ker was daarentegen wel bereid met de commissie samen te werken, mits
die - zoals Cochran had toegelicht - zelf zou afzien van het gebruik van
sommige nieuwe bevoegdheden. Sassen meende dat een verdere samen
werking met Stikker 'moeilijk, zo niet onmogelijk' was geworden.
Na deze inleiding zette Drees de zaak onmiddellijk op scherp door te
spreken over een uiteengaan. Hij zelf voegde daaraan toe uitschakeling van
de UNCI onmogelijk te achten, evenals afwijzing van de Veiligheidsraads
resolutie. Van Schaik, vice-premier, was daarop de eerste KVP-minister die
Sassen afviel. De 'grootse' actie die Sassen zich op diplomatiek vlak voor
stelde om de VS te bekeren achtte hij kansloos, waarbij hij wees op het be
lang van de VS om de Aziatische staten te vriend te houden en de SovjetUnie geen kans te geven het initiatief over te nemen. De dreiging met een
abandonnement zou zijns inziens niet serieus worden genomen.
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Van den Brink suggereerde althans een deel van de voorstellen van Sas
sen uit te voeren. Drees was hiertoe wel bereid, mits de UNCI niet botweg
zou worden afgewezen. Voor Sassen was dit niet genoeg. Hij deelde mee tot
de overtuiging te zijn gekomen dat zijn aanwezigheid schadelijk was voor
de uitvoering van de regeringspolitiek en daarom ontslag te zullen vragen.
Na een schorsing voor onderling beraad kon Van Schaik namens de ove
rige KVP-ministers melden dat deze vooralsnog aanbleven. Nadat zowel
Van Schaik als Götzen geweigerd had om de portefeuille van Sassen waar te
nemen, werd op suggestie van Van den Brink minister van Binnenlandse
Zaken Van Maarseveen hiermee belast. Drees sprak enkele woorden van lof
aan het adres van Sassen, maar deed gelet op de discussie met nadruk geen
beroep op hem aan te blijven.331 Diezelfde dag had ook de KVP-fractie ver
gaderd en haar ministers vóór de ministerraadsvergadering op het hart ge
bonden de eenheid te bewaren. Die oproep was genegeerd. Vandaar dat Van
Schaik een voorbehoud maakte bij het aanblijven van de KVP-ministers.332
Drees deelde Beel telefonisch het standpunt van de regering mee. Beel
nam hier geen genoegen mee en eiste een duidelijke uitspraak over de Vei
ligheidsraadsresolutie vóór 13 februari, omdat dan de BFO opnieuw bij
eenkwam om verdere gesprekken met Hatta en de zijnen voor te bereiden.
Beel werd ook door Sassen gebeld die hem vroeg om in ieder geval aan te
blijven: '(•••) als Kabinet hier uit elkaar spat (...) moet jij blijven, dan (kun je)
je gang gaan; ons geduld is nu op.'333
Later die dag wist Van den Brink Sassen te overreden zijn ontslag aan te
houden. Sassen diende eerst zijn voorstellen in de vorm van een nota voor
te leggen, zodat een meer ordentelijke besluitvorming kon plaatsvinden.
Sassen nam dit voorstel over en kwam met een nota in de ministerraads
vergadering op 11 februari terug. Daar werd eerst besproken hoe Beel beant
woord moest worden. Drees stelde voor: 1. een dringend beroep op Beel aan
te blijven; 2. instemming met het plan-Beel in laatste versie; 3. de medede
ling dat een FIR zonder Republikeinse deelname alleen in uiterste nood
zaak mogelijk was; 4. afwijzing van de uitgebreide bevoegdheden van de
UNCI, zoals geformuleerd door Van Roijen, maar wel de UNCI steeds in
lichten en medewerking vragen de Republikeinen tot deelname aan de FIR
te bewegen; 5. onmiddellijke vrijlating van de Republikeinse leiders met
vestiging bijvoorbeeld in de omgeving van Batavia; 6. onderhandelingen in
Den Haag met deelname van alle partijen en de UNCI en de RTC vanaf 1
april; 7. resultaten van de onderhandelingen in Indonesië zouden eventu
eel via de UNCI kunnen worden geformaliseerd.
Daarna kwam de nota van Sassen in bespreking. Stikker liet er weinig
van heel. Op dat moment stond vast dat de VS noch Engeland bereid waren
te spreken over andere aspecten van de Indonesische kwestie, zoals het
communisme, vooraleer er een politieke oplossing was bereikt voor het
conflict met de Republiek. Met Cochran waren al afspraken gemaakt over
een terughoudende opstelling van de UNCI. Stikker zag niet in hoe, bij af
wijzing van de UNCI en van vrijlating van de Republikeinse leiders, de be
reidheid bij het State Department om Nederland goedgunstig te behandelen
zou toenemen. Dat zou zeker niet gebeuren door te dreigen met abandon447
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neren. Stikker kreeg bijval van zijn collega's, met name van Van Maarse
veen, die zijn partijgenoot Sassen volledig afviel. Ook de KVP-collega's Van
Schaik en Van den Brink wilden Sassen niet volgen. Deze concludeerde
vervolgens dat hij op het kernpunt, namelijk de benadering van de Veilig
heidsraadsresolutie (en vooral van de UNCI), geen enkele medestander in
het kabinet vond en hij maakte zijn ontslagaanvrage definitief.334
Beel werd nu bedolven onder telegrammen en telefonades. Romme wil
de weten welke houding de HVK innam: 'Is voor U duidelijke herhaling
door Ned. Reg. van verklaring Van Roijen voldoende om te blijven ja of
neen? Kan ik dan vernemen wat Gij op straffe van heengaan in concreto
meer eischt?’ Drees seinde het antwoord van de regering aan Beel met een
passage over het ontslag van Sassen. 'Heengaan Sassen was onvermijdelijk
i.v.m. onuitvoerbaar plan zijnerzijds. Indien ook gij thans weggaat, zal dat
noodlottige gevolgen hebben.' In twee telefoongesprekken drong Van
Schaik krachtig aan op aanblijven: 'Het gaat er om van slechte nog het
minst slechte te kiezen. Sassen had voor ons onaannemelijk plan.’ En ten
slotte een telegram van Sassen, waarin deze uitvoerig de uitlatingen van
Van Maarseveen over de Veiligheidsraadsresolutie in de ministerraad ci
teerde.335 Het veranderde echter allemaal niets aan Beels standpunt dat hij
vóór de BFO-bijeenkomst op 13 februari duidelijkheid moest hebben.
Op 12 februari kwam de KVP-fractie in allerijl bijeen om de ontstane si
tuatie te bespreken. Aanwezig waren ook de KVP-ministers. Romme wist
weliswaar een meerderheid van de fractie achter Sassen te krijgen, maar die
meerderheid omvatte niet prominenten als kamervoorzitter Kortenhorst
en buitenlandspecialist J.G. Stokman. De KVP-fractie wenste bovendien
slechts tot een kabinetscrisis over te gaan, indien ook CHU en VVD daartoe
bereid waren. Het lag immers voor de hand dat, in geval van een crisis,
Romme een kabinet zonder de PvdA zou moeten formeren. CHU en VVD
lieten echter weten in de problemen rond Sassen geen aanleiding te zien
om Drees ten val te brengen. Zo bleef het bij een ministeriële crisis, althans
vooralsnog. Een aftreden van Beel zou tot een nieuwe situatie kunnen
leiden.336
Beel, gesteund door zijn adviseurs, stuurde op 13 februari een scherp ge
formuleerd telegram aan de regering, waarin hij zijn ontslagaanvrage hand
haafde omdat hem 'elk geloof' ontbrak 'dat de weg, die de Ned. Regering
wenst in te slaan, naar het doel leidt'. Hij kondigde aan naar Nederland te
kom en.337
In Nederland ontstond intussen een kleine rel. Stikker probeerde een
ontmoeting met Beel te organiseren in Khartoem of op het eiland Mauri
tius.338 Daarbij zou tevens Van Maarseveen aanwezig zijn. Toen bleek dat
hij geen verbinding kon krijgen, liet Stikker nagaan wie de lijn blokkeerde.
Dat was Sassen die probeerde Beel tot ontslag te bewegen op basis van het
meerderheidsstandpunt van de KVP-fractie. Vervolgens bereikten sommige
ministers, waaronder in ieder geval Stikker en Drees, zogeheten 'onuitge
lokte' ambtelijke notities over de inhoud van telefonische gesprekken van
Beel met Sassen en Romme. Met andere woorden Beel werd afgeluisterd in
(zij het niet formeel gegeven) opdracht van Stikker.
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Van Maarseveen en Kortenhorst werden op de hoogte gesteld van de in
triges van Sassen en Romme. Kortenhorst vroeg Romme om Beel te bellen
en hem het feitelijke standpunt van de KVP-fractie door te geven. Romme
kwam zo aan de weet dat Beel werd afgeluisterd en deed onmiddellijk een
tegenzet: hij arrangeerde met Sassen een kort telefoongesprek met Beel
waarin de minister namens Romme zei dat de KVP-fractie achter diens
ontslagverzoek zou staan. Van dit gesprek deed hij verslag aan Van Schaik,
die tevens te horen kreeg dat dit gesprek vermoedelijk door Drees was afge
luisterd. De premier leverde onmiddellijk het bewijs door Beel te bellen en
aan zijn verontwaardiging lucht te geven over het overleg van Beel met
Sassen en Romme. Drees veronderstelde dat Romme en Sassen achter het
besluit van Beel zaten om zijn ontslag te handhaven en een overleg halver
wege af te wijzen. Beel ontkende heftig. Ook Romme zei tegen Van Maarse
veen 'dat er tusschen Beel en mij helemaal niet gedelibereerd is en dat als
Drees toch gesprekken laat afluisteren, hij dat dan maar door menschen
moet laten doen die goed afluisteren'. De verhouding tussen de twee KVPpolitici daalde tot een dieptepunt toen Van Maarseveen vervolgens stelde
in Stikker een goede opvolger van Beel te zien. Drees was door dit alles zo
zeer aangeslagen, dat hij overwoog af te treden.339
Het wankele kabinet

'Ssst!'

Het kabinet berustte in de komst van Beel naar Nederland. Beel had laten
weten te willen spreken met het hele kabinet, met 'andere leidende figuren'
(een duidelijke verwijzing naar Romme) en met 'zo nodig Hare Majesteit'.
Hij zou zijn ontslagbrief meebrengen.340 De ministerraad, bijeen op 14 fe
bruari, besloot na enig morren op aandrang van vooral Van Schaik, Beel te
ontvangen en te pogen hem te overtuigen. Lieftinck en Mansholt drongen
weliswaar aan op vervanging van Beel, maar nadat Van Schaik, Van den
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Brink en ook Stikker hadden betoogd dat praktische en politieke problemen
een vervanging onwenselijk maakten, liet Drees het niet op een besluit aan
komen. Het antwoord aan de Kamer werd andermaal verschoven (naar 16
februari), zodat daarin meegenomen zou kunnen worden het resultaat van
het eerste overleg met Beel.341
Bij zijn aankomst in Nederland op 16 februari maakte Beel een ferme in
druk op de pers. 'Als ik wilde aftreden, zou ik hier niet zijn', antwoordde
hij op vragen van journalisten.342
M inister Van M aarseveen

Vanaf 11 februari 1949 trad Van Maarseveen op als minister van Overzeese
Gebiedsdelen ad interim. Hoewel zijn definitieve benoeming op dat depar
tement nog enige voeten in de aarde zou hebben, kwam die uiteindelijk
toch tot stand op 15 juni.
Van Maarseveen was vóór hij in 1937 als kamerlid voor de RKSP in de
landelijke politiek belandde, werkzaam geweest als advocaat. In 1949 be
perkte zijn ervaring met Indonesië zich tot de bemoeienissen in de minis
terraad, eerst als minister van Justitie in het kabinet-Beel, later als minister
van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Drees-Van Schaik. Bij zijn benoe
ming op Overzeese Gebiedsdelen wees niets er op dat Van Maarseveen de
gene zou zijn die Nederland naar de soevereiniteitsoverdracht zou leiden.
Tot dan toe had hij steevast behoord tot de 'haviken' in het kabinet als het
ging om de houding ten opzichte van de Republiek. Hij was voorstander
van een 'zware' Unie en steunde Sassen in diens verzet tegen toegeven aan
de internationale druk. Als minister zou hij evenwel een geheel ander be
leid voeren. Bank toont aan dat deze ommezwaai niet zozeer een gevolg
was van een aanpassing van zijn inzichten, als wel van het feit dat Van
Maarseveen vóór alles een tacticus was die zijn beleid aanpaste aan de be
perkte mogelijkheden. Bank wijst ook op een tweede punt waarin Van
Maarseveen zou afwijken van het optreden van zijn voorganger: hij zou
zich tot doel hebben gesteld een einde te maken aan de greep die de KVPpartijleiding sinds augustus 1948 op de Indonesische politiek had. Daarbij
gesteund door Van Schaik zou Van Maarseveen er in de maanden na zijn
aantreden naar streven om zich in het kabinet een grotere manoeuvreer
ruimte te scheppen ten opzichte van de KVP-fractie en vooral ten opzichte
van Romme.343 Het zou hem veel moeite kosten deze koerswijzigingen
door te voeren. Al met al lijkt zijn grootste succes als minister van Over
zeese Gebiedsdelen wellicht niet zo zeer dat onder zijn bewind het Neder
landse beleid aan de omstandigheden werd aangepast, als wel het feit dat hij
zijn partij ertoe wist te bewegen deze koerswijziging te aanvaarden.
De Tweede Kam er: tzveede ronde, ivederom m eer van hetzelfde

Drees was verplicht het aftreden van Sassen in de Tweede Kamer te melden
en toe te lichten. Hij deed dat in een korte verklaring, luttele uren vóór de
aankomst van Beel op Schiphol. Volgens de premier had het overleg in de
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ministerraad over de Veiligheidsraadsresolutie 'niet tot volledige overeen
stemming' geleid. De minister van Overzeese Gebiedsdelen had op interna
tionaal gebied denkbeelden, 'van welker uitvoering de overige leden van
het Kabinet niet dezelfde verwachtingen hadden als hij en waarvan een ge
deelte bij hen op bezwaren stuitte'. Volgens Drees hadden zich reeds eerder
spanningen in het kabinet voorgedaan, niet ter zake van 'beginselen betref
fende het Indonesische vraagstuk', maar in verband met 'verschil in visie
op het te volgen tactisch beleid en met verschil in uitingswijze'. Zo lang
mogelijk was getracht gezamenlijk een oplossing te vinden. Maar dat was
uiteindelijk mislukt.344 Het ging volgens deze vage verklaring dus niet om
principiële verschillen, maar om verschil van mening over tactiek en toon
zetting.
Op voorstel van de kamervoorzitter volgde nog geen debat, maar werden
eerst Van Maarseveen en Götzen in de gelegenheid gesteld te antwoorden
op de vragen uit de eerste termijn. De vervanger van Sassen verontschul
digde zich op voorhand voor het feit dat hij geen uitvoerige beantwoording
kon geven van alle vragen en opmerkingen. Hij beperkte zich voorname
lijk tot een schets van het regeringsstandpunt ten aanzien van de Veilig
heidsraadsresolutie en het plan-Beel.
Uitvoerig behandelde Van Maarseveen de resolutie van de Veiligheids
raad, waarbij hij zorgvuldig de verklaring van Van Roijen volgde waar het
de voor Nederland onaanvaardbare passages betrof. Hij laveerde daarbij be
hendig tussen het standpunt van Beel en de opvattingen van de PvdA door.
De resolutie verlangde in haar derde aanbeveling dat uiterlijk op 15 maart
1949 een FIR gevormd zou worden. Het kabinet was bereid aan Republi
keinse leiders 'een behoorlijke plaats' in deze regering aan te bieden. 'Tot
nu toe is echter van een bereidheid van de Republikeinse leiders om in zo
danige Federale Interim-Regering te treden niet gebleken. Veeleer ver
langen zij, dat allereerst voldaan zal worden aan de tweede aanbeveling van
de Veiligheidsraad, nl. dat alle politieke gevangenen onmiddellijk en on
voorwaardelijk zullen kunnen terugkeren naar Djokja.' Dat laatste kon on
mogelijk van de Nederlandse regering verlangd worden, 'temeer nu de
Republikeinse leiders nog steeds niet ondubbelzinnig hebben doen blijken,
dat zij ook aan de eerste aanbeveling van de Veiligheidsraad wensen gevolg
te geven, en dat zij met name de guerrilla zullen (...) staken en met Neder
land zullen samenwerken tot herstel van vrede en handhaving van recht
en orde'. Tegen invrijheidstelling van de Republikeinse leiders bestonden
op zich geen principiële bezwaren, zolang dat 'te verenigen is met de ver
antwoordelijkheid van Nederland voor de handhaving van vrijheid en
orde'. De minister herhaalde nog eens dat er geen bezwaar was tegen goede
diensten van de UNCI, maar wel tegen bevoegdheden van de commissie
welke de soevereiniteit van Nederland zouden aantasten.
Zonder de naam van Sassen te noemen reageerde Van Maarseveen ook
op diens voorstel tot abandonnering. Daarvan kon geen sprake zijn: 'Wij
laten Indonesië niet aan zijn lot over.' De minister gaf vervolgens een kort
overzicht van de kernpunten van het plan-Beel en deelde mee, dat de
regering dit plan in beginsel aanvaard had. Voor het welslagen ervan waren
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besprekingen nodig, ook met de Republikeinse regering. Dit overleg diende
volgens Van Maarseveen te geschieden zonder dat de verschillende partijen
vooraf voorwaarden stelden over elkanders positie 'omdat die positie niet
prealabel kan worden gesteld, maar juist het gevolg moet zijn van het ge
pleegde overleg. (...) De enige werkelijke voorwaarde voor een overleg is,
dat zulks in volle vrijheid en met volle openhartigheid door de betrok
kenen kan geschieden en die voorwaarde is Nederland bereid te scheppen.'
Van Maarseveen nodigde ten slotte over de hoofden van de kamerleden
heen alle betrokken partijen, inclusief de UNCI, uit in Nederland bespre
kingen te voeren, leidend tot het instellen van de FIR.345 Hierop werd de
vergadering geschorst tot vrijdag 18 februari, 'in afwachting of de Regering
(...) aanvullende mededelingen zal kunnen doen omtrent het beleid ten
aanzien van Indonesië'.346
Beel geapaiseerd

De volgende dag (17 februari) had Beel eerst een onderhoud met Romme,
die hem moest meedelen, dat hij bij gebrek aan steun van de zijde van CHU
en VVD de regering niet naar huis zou sturen. Hij vroeg Beel niet af te tre
den, 'anders komen wij in Indië nog verder op de hond'. Romme berustte
in het ontslag van Sassen en in een beleid dat hij te zacht vond.347
Vervolgens begon in aanwezigheid van Beel de vergadering van de mi
nisterraad. Niet alleen het kabinet had de intentie tot overeenstemming te
komen, maar vermoedelijk ook Beel zelf. Nadat Drees de moeilijkheden
had toegeschreven aan de afstand tussen Batavia en Den Haag en de me
ningsverschillen in het kabinet had toegelicht, verklaarde Beel dat de rede
van Van Maarseveen in de Kamer, indien zij twee weken eerder was afgelegd, veel ellende had kunnen voorkomen. Deze uiteenzetting zou zijns in
ziens een opluchting hebben betekend voor de federalisten en de houding
van de Republikeinen hebben doen omslaan. Duidelijk was nu in ieder ge
val dat de Veiligheidsraadsresolutie niet volledig zou worden uitgevoerd.
Uitvoering zou betekend hebben dat Beel als HVK op het punt van be
voegdheden naast de UNCI zou zijn beland, wat een reden voor ontslag zou
zijn geweest.
Beel bracht ook het afluisteren van de telefoongesprekken ter sprake.
Drees antwoordde dat deze gesprekken niet geheim waren. Hij ontraadde
sterk een onderzoek naar de herkomst van de 'onuitgelokte mededelingen',
aangezien daarbij onvermijdelijk de rol van Sassen en Romme aan het
licht zou komen, hetgeen hem politiek buitengewoon onwenselijk voor
kwam. De premier voegde daaraan toe het onjuist te vinden dat Sassen als
demissionair minister poogde via telegrammen en telefoon zijn beleid
voort te zetten. Even onjuist noemde hij het optreden van Romme als
KVP-fractievoorzitter.
Besloten werd dat Van Maarseveen in de Kamer zou verklaren dat er
volledige overeenstemming was bereikt tussen kabinet en HVK. Federalis
ten, Republikeinen en de UNCI zouden op basis van een samengevat planBeel uitgenodigd worden voor een Ronde-Tafelconferentie in Den Haag
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over de vorming van de FIR en vervroegde soevereiniteitsoverdracht. Beel
stelde voor dat de Republikeinen zelf maar moesten uitmaken wie van hen
in de FIR zitting zouden nemen. De HVK sloot zijn optreden af met de me
dedeling bereid te zijn na de soevereiniteitsoverdracht zijn ambt door een
ander te laten vervullen.348
Beel sprak naderhand ook nog met Sassen. Uit het verslag dat Sassen
schriftelijk van dit gesprek aan Romme deed, blijkt dat Beel inmiddels van
mening was dat de oorzaken van het conflict van persoonlijke en niet van
zakelijke aard waren. 'Daartegenover heb ik alsnog getracht hem duidelijk
te maken, dat het verschilpunt daar niet lag (...) maar wèl in de feitelijke
doorvoering van het als na te streven aangekondigde.'349
Conclusie

De jeugdige Sassen voelde dat de zaken hem ontglipten. Hij ergerde zich
mateloos aan de besluiteloosheid van het kabinet, waarin hij hoe langer
hoe meer geïsoleerd raakte. Hij besloot de zaken op scherp te zetten, reke
nend op de steun van Romme en Beel waar het ging om de afwijzing van
de UNCI. Maar omdat beide grootheden van de KVP, Romme en Beel, van
uit totaal verschillende verantwoordelijkheden op de gebeurtenissen moes
ten reageren, bleef er spanning tussen beider opstelling. Die ruimte bracht
Sassen in een vacuüm, dat door Van Schaik en anderen gevuld werd. Al
eerder had de KVP-veteraan Van Schaik Drees laten weten in geval van een
conflict met Sassen de zijde van de premier te zullen kiezen. Romme stond
voor doorvoering van een krachtig beleid met prominente katholieken op
de sleutelposities in Batavia en Den Haag. Toen Sassen niet af te remmen
bleek, poogde hij de eenheid binnen de KVP te redden door fractie, minis
ters en HVK achter Sassen te krijgen, vermoedelijk in de hoop langs die
weg het kabinet tot bijsturen te bewegen.
Nadat gebleken was dat de overige KVP-ministers èn CHU en VVD Sas
sen lieten vallen, kon Romme onmogelijk een kabinetscrisis teweeg bren
gen (met enkel de steun van ARP, CPN en SGP). Immers, het gevolg zou
dan zijn of een knieval van de KVP öf een regering zonder KVP-deelname.
Romme moest daarom wel berusten in het vertrek van Sassen, in het ver
lies van zijn vertrouweling. Beel had na zijn aanvaringen met Sassen in ja
nuari veel minder persoonlijke binding met deze minister. Voor hem was
belangrijk dat zijn positie als HVK niet werd verzwakt en dat hij voldoende
ruimte kreeg voor zijn beleid in Indonesië. Zijn dreiging met ontslag be
doelde in geen enkele fase Sassen te steunen of te redden. De situatie die
Beel in februari in Den Haag aantrof, inclusief het advies van Romme, zal
er wel voor gezorgd hebben dat hij, lering trekkende uit de val van Sassen,
zijn hand niet overspeelde. De verklaring van Van Maarseveen in de Ka
mer en de discussie in de ministerraad konden hem tot tevredenheid stem
men. Zijn plan bleef overeind, de extra bevoegdheden van de UNCI werden
niet erkend en van terugkeer van de Republikeinse leiders naar Djokjakarta
was in zijn ogen geen sprake. Mogelijk speelde in zijn achterhoofd zijn pen
sioenregeling mee, maar er is geen reden om te veronderstellen, dat hierin
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voor Beel het doorslaggevende argument voor zijn aanblijven gelegen
w as.350 Het KVP-trio was niet meer: Sassen was weg, Romme berustte en
Beel ging zelfstandig en vol goede moed door. Van Maarseveen zou het
dualisme herstellen en niet aarzelen op cruciale momenten Romme te trot
seren.

Nakaarten over het vertrek van Sassen
De Tweede Kam er: een ktinstig geciseleerde vaas

Op 18 februari kwam de Tweede Kamer bijeen. Achter de regeringstafel zat
het voltallige kabinet. Voordat het debat werd geopend, verklaarde Van
Maarseveen dat de besprekingen met Beel 'tot een volledige opheldering'
hadden geleid. De HVK had zich geheel kunnen verenigen met het door de
regering uitgestippelde beleid.351 Sassen nam intussen op een indirecte
wijze deel aan het debat. Hij had zich door het katholieke weekblad De Linie
laten interviewen. Onder de titel 'Nu open kaart' had dit blad uitvoerig de
mening van Sassen over het beleid, het kabinet en zijn eigen voorstellen
weergegeven. Het blad deelde mee de informatie verkregen te hebben van
'een uiterst deskundig insider'.352
Romme opende de rij van sprekers, niet onlogisch gezien het aftreden
van een KVP-minister. Hij begon met de vaststelling te spreken namens
een unanieme KVP-fractie, een fractie die geen 'stemdwang' kende 'en der
halve onthullingen achteraf over eigenlijk afwijkende meningen noch via
naar binnen kijkende glazenwassers, noch via de inwoners van ons fractiehuis zijn te verwachten'. Een verwijzing naar de dissidenten in de PvdA.
Romme zei het vertrek van Sassen te betreuren. In de eerste plaats was de
eenheid in het kabinet niet bewaard gebleven, juist in deze belangrijke
kwestie. In de tweede plaats was schade ontstaan aan het vertrouwen van de
Kamer in het kabinet. Romme stelde het resultaat van de formatie-arbeid
van Van Schaik voor als 'een kunstig geciseleerde vaas, waarin de balsem
van het algemeen welzijn kon worden geconserveerd'. In die vaas was nu
een barst gekomen: 'Zal die barst alleen een Schönheitsfehler blijken te zijn,
(...) of verwijdt zij zich tot een scheur, waaruit die balsem van het algemeen
welzijn van Indonesië en Nederland wegdruppelen gaat?’ Romme verweet
Drees een te vage verklaring te hebben afgelegd over Sassens aftreden. Een
puzzel zou het ontslag blijven, omdat een debat in alle openheid over kwes
ties van tactiek in de internationale politiek nu eenmaal onmogelijk zou
zijn. Hierdoor kon de Kamer volgens Romme nooit beoordelen of Sassen ja
dan nee het gelijk aan zijn zijde had. 'Wat betekent, dat voorshands ook in
ons vertrouwen het Kabinet ten minste een barst heeft veroorzaakt.' Aan
het kabinet was de taak om het vertrouwen te herstellen. Het beste middel
daartoe zou zijn, 'dat de eigen gedragslijn van het Kabinet op internationaal
gebied zich spoedig aan ons zal openbaren als effectief. Verantwoordelijk
heid daarvoor kunnen wij voor dit ogenblik, nu het Kabinet anders gewor
den is, en de vastgestelde gedragslijn van het Kabinet ons onbekend is, niet
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aanvaarden. (...) De volle verantwoordelijkheid (...) moeten wij (...) leggen
op het Kabinet. Daarbij spreekt het vanzelf, dat het Kabinet die verantwoor
delijkheid draagt in zijn geheel, gelijk het ook vanzelf spreekt, dat een bij
zondere verantwoordelijkheid daarbij drukt op de Minister van Buiten
landse Zaken. Want (...) de Minister van Buitenlandse Zaken heeft in het
Indonesische probleem de speciale taak om de internationale kant van dit
probleem voor de Regering voor te bereiden en uit te voeren en het is juist
die internationale kant, waarop het Kabinet zijn eenheid niet heeft kunnen
bewaren.' Met de hem bekende omhaal van woorden zegde Romme Stikker
de wacht aan.

'In die kunstig geciseleerde vaas van de formateur Van Schaik is een barst gekomen
(Romme, H T K 1948-1949, p. 1276)

De KVP-fractievoorzitter kwam in het tweede deel van zijn lange rede toe
aan het stellen van concrete vragen. In de eerste plaats wilde hij weten of de
regering bereid was mee te werken aan het tot stand komen van een FIR
zonder deelname van Republikeinse leiders, indien 'de weigerachtige hou
ding van de Republikeinse leiders niet zeer binnenkort verandert'. Hij
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hoopte op een bevestigend antwoord. In de tweede plaats vroeg hij van de
regering de uitspraak dat zij een internationaal beleid voerde dat daad
werkelijk zou kunnen voorkomen dat de UNCI gebruik zou maken van be
voegdheden die door Van Roijen in de Veiligheidsraad principieel waren
afgewezen. In de derde plaats vroeg Romme de regering te bevestigen dat de
Republiek de status had van een internationaal erkende partij in een ge
schil, maar niet van een als zodanig door Nederland erkende partij. Ten
aanzien van het plan-Beel trok Romme deze lijn door: de totstandkoming
van een federale regering en van de Ronde-Tafelconferentie mochten niet
afhankelijk worden gemaakt 'van een onbereid blijvende Republikeinse
groep’. Romme sloot af met een beschouwing over het feit dat er, vooral in
Indonesië, zo lang onduidelijkheid had bestaan over het standpunt van de
regering over de resolutie van de Veiligheidsraad. 'Het tempo van deze po
litieke actie steekt wel heel schril af tegen het tempo van de militaire actie.'
Ondanks de ministerscrisis kon hij hiervoor weinig begrip opbrengen.353
Romme speelde dan wel niet op een kabinetscrisis, maar hij poogde wel
de regering en vooral Van Maarseveen en Stikker, hoofdrolspelers in het
drama-Sassen, vast te leggen op een beleid dat spoorde met de wensen van
Beel. Tegelijkertijd nam hij namens de unanieme KVP-fractie afstand van
het regeringsbeleid.
Tilanus sloot zich op een groot aantal punten bij Romme aan. Hij vroeg
om meer inlichtingen over 'de diepere oorzaken van het gerezen menings
verschil'. Ook plaatste hij een kanttekening bij het vertrouwen in het kabi
net. Zijn fractie wilde de regering blijven steunen, maar die 'moet ons dat
ook mogelijk maken, niet alleen door ons een klaar en duidelijk inzicht te
geven in wat gebeurd is, maar bovenal door haar daden, door haar houding
en door haar handelwijze in Indonesië zelf'. De Unie, gelijktijdig met de
vervroegde soevereiniteitsoverdracht, was voor Tilanus een conditio sine
qua no?i. Hij sprak uit dat Republikeinse leiders als Soekarno en Hatta bui
ten de federale regering gehouden dienden te worden. Tilanus sloot af met
te vragen naar de voornemens over een eventuele vrijlating van de poli
tieke gevangenen.354 De CHU stond er om bekend steeds ruime afstand te
bewaren tot de regering, maar ook steeds bereid te zijn haar het voordeel
van de twijfel te gunnen. Tilanus was thans in een wel zeer kritische stem
ming. Van veel vertrouwen in het regeringsbeleid gaf hij geen blijk. Op
voor de PvdA belangrijke punten, als de kwestie van de politieke gevange
nen, nam hij een nog onwrikbaarder standpunt in dan Romme.
Van der Goes sprak relatief kort, maar zei veel, vooral aan het adres van
Romme. Veel van zijn kritiek, uitgesproken tijdens het begrotingsdebat tien
dagen eerder, nam hij terug. Toen verkeerde zijns inziens de regering in
een 'merkbare impasse'. Blijkens de verklaringen van Drees en Van Maar
seveen was 'die remming' kennelijk verdwenen. Romme kreeg zijn sneer
terug: 'Wij hebben (...) in de vorige week maar één keer vergaderd en niet
met vijf Ministers er bij (...). Het resultaat is nu (...) dat, terwijl wij nu met
ons allen de indertijd door hem (Romme, auteurs) aangeprezen eenheid
moeten vormen in het ernstige spel met de federalisten, met de UNCI en
met de Republiek, het, in tegenstelling tot de bij ons bestaande eenheid, wel
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lijkt of hij, en dan niet voor 25 pet. van zijn fractie, maar voor al zijn poli
tieke vrienden reserves moest maken. (...) Ik meen, dat die indruk in het be
lang van ons land nog in deze debatten zal moeten worden weggenomen.’
De resolutie van de Veiligheidsraad werd door Van der Goes creatief be
werkt. Hij verzette zich tegen de veronderstelling dat Van Roijen bepaalde
onderdelen onaanvaardbaar had genoemd. Van Roijen zou slechts 'fundamental objections' geuit hebben. De in De Linie opgetekende bewering dat
de regering overstag ging op de punten waartegen fundamentele bezwaren
bestonden, werd door Van der Goes ontkend. Wijzend naar het plan-Beel
stelde hij vast dat wel degelijk duidelijkheid bestond over het regerings
beleid. Die duidelijkheid bestond er, anders dan Romme beweerd had, ook
ten aanzien van Sassens vertrek. Van der Goes legde een koppeling tussen
het antwoord van Van Maarseveen en 'dat uiterst deskundige stuk' in De
Linie, pikte het woord 'abandonneren' eruit en legde zo gemakkelijk de
vinger op de wonde: 'Dit maakt mij nog nieuwsgieriger om te weten of in
derdaad deze gedachte, die ik funest acht, een van de geschilpunten is ge
weest, die er in het kabinet hebben bestaan tussen de huidige regeerders en
mr. Sassen. Wanneer wij hierop antwoord krijgen, dan komt er toch in het
geschil wel wat licht, iets dat de heer Romme zo graag ziet. Is dit dan zo, dan
ben ik erg blij, dat ik mede dit licht heb ontstoken.'355 Kortom, Romme
kreeg lik op stuk.
Het standpunt van de PvdA-fractie werd nader uiteengezet door Scher
merhorn en Goedhart. De oud-premier analyseerde helder de politieke si
tuatie. Hij waarschuwde met klem voor de nog altijd in Nederland rond
spokende gedachte aan de vorming van een interimregering zonder de Re
publiek. Ook het verbreken van het contact met de UNCI achtte hij voor
Nederland 'catastrophaal': 'De Regering slaat gelukkig vandaag die weg niet
in, maar zij zorge er voor, dat zij daar niet door ongelukkige manoeuvres
opgedrongen w ordt.'356 Namens zijn fractie trok Schermerhorn de grens,
en wel heel anders dan eerder Romme had gedaan. Goedhart sprak over ge
welddaden en terreur gepleegd door Nederlandse militairen, zich daarbij
opnieuw stevig afzettend tegen de CPN onder verwijzing naar de terreur in
de Sovjet-Unie. Goedhart wenste een gedegen onderzoek door een onafhan
kelijke commissie en diende daartoe een motie in. De tekst sprak zijn te
leurstelling uit over het feit dat de schriftelijke vragen over de Bangka-affaire na een maand geen ander antwoord hadden gekregen dan dat er nog geen
antwoord kon worden gegeven.357
VVD-fractievoorzitter Oud had tot taak zijn minister, Stikker, te verdedi
gen. Na een uitvoerige beschouwing over de verhouding tussen Nederland
en de VN en over het belang van een goede westerse samenwerking kwam
Oud tot de conclusie dat Nederland moest leren te denken 'in interna
tionale realiteiten'. Dat wilde echter niet zeggen dat Nederland alles moest
doen wat andere mogendheden verlangden; volgens Oud mocht aan 'onze
eigen verantwoordelijkheid' niet tekort worden gedaan. In bedekte termen
was dit steun voor het kabinet en voor de wijze waarop Stikker en Van
Roijen met de Veiligheidsraadsresolutie omgingen. Oud nam afstand van
de opmerkingen van Romme en Tilanus over het geslonken vertrouwen
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in de regering. Weliswaar betreurde hij het aftreden van Sassen, maar daar
tegenover stond instemming met het beleid als uiteengezet door Van
Maarseveen en het aanblijven van de KVP-ministers, met name van Van
Schaik. Oud sprak al met al zijn vertrouwen uit in de regering en in haar
beleid.358 In vergelijking met de fracties van KVP, PvdA en CHU stelde de
VVD, de kleinste coalitiepartner, zich al bij al het meest onomwonden
achter de regering. Stikker mocht - zeker gezien de vele haviken in zijn par
tij - niet klagen over de rugdekking die Oud hem bood.
De oppositiepartijen namen het debat uiteraard te baat om zich flink te
roeren. Welter zag in het aftreden van Sassen een mooie gelegenheid om in
zijn oude partij, de KVP, te stoken. Niet gehinderd door de herinnering aan
zijn eerdere discussies met Sassen, prees hij hem nu de politieke hemel in,
'omdat ik de overtuiging had, dat hij met koel en scherp intellect, op grond
van feitenkennis, in zijn functie opgedaan, het Indische probleem in zijn
ware aspecten had leren kennen'. Welter eiste volledige opheldering over
de redenen van Sassens vertrek. Hij rondde zijn betoog af met een helder
nee: tegen de Veiligheidsraadsresolutie, tegen de UNCI, tegen een snel vor
men van de FIR en tegen vrijlating van de politieke gevangenen.359
Schouten, fractievoorzitter van de ARP, de grootste oppositiepartij, sprak
direct na het PvdA-kamerlid Goedhart en schotelde deze een onaangename
verrassing voor. Schouten had de hand weten te leggen op een geheim do
cument, afkomstig van de Centrale Militaire Inlichtingendienst in Indone
sië. Het document bevatte een verslag van het voormalig PvdA-kamerlid
Palar aan Hatta en Roem van een gesprek dat hij in oktober 1948 had gehad
met Goedhart, die hem bezocht bij de VN-vergadering te Parijs. Goedhart
zou Palar in opdracht van de PvdA-fractie en met medeweten van Drees in
formatie hebben gevraagd over de mogelijkheid van een ontmoeting, even
tueel op neutraal terrein, van Drees met Hatta. Bovendien zou hij Palar
hebben uitgenodigd naar Nederland te komen om de PvdA te informeren
over de standpunten van de Republiek.360 Schouten citeerde het geheime
stuk uitvoerig en vroeg de regering de Kamer over deze zaak volledig in te
lichten. Met deze bijdrage aan het debat bracht hij niet alleen Goedhart in
verlegenheid, maar ook de premier.
Schouten hekelde vervolgens niet alleen het naar zijn smaak heilloze
regeringsbeleid, maar hij schilderde ook in schrille kleuren de onoverbrug
bare verschillen van mening in het kabinet en tussen KVP en PvdA. Onder
voortdurende felle interrupties van PvdA-kamerleden presenteerde hij de
ARP aan de KVP als een alternatief voor de samenwerking met de PvdA.
Gelet op de redevoeringen van Romme en Tilanus kon hij zich een redelij
ke kans toedichten. Schouten was dan ook opmerkelijk mild over het planBeel. Hij beperkte zich tot ongeloof in de korte termijn waarbinnen alles ge
realiseerd zou moeten kunnen worden. Hij zegde vervolgens het vertrou
wen in het kabinet op en diende een motie van wantrouwen in.361
De Groot was van mening dat de Veiligheidsraadsresolutie Nederland
'onder voogdij’ zou brengen van de VN, waaraan hij toevoegde: 'De Ver
enigde Naties zijn in concreto de huidige meerderheid in de Veiligheids
raad, d.w.z. Amerika.' Het amendement-Brewster gold voor hem als een be458
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wijs dat de Marshallhulp vooral een middel was om Nederland van zijn
zelfstandigheid te beroven. Noch de Veiligheidsraadsresolutie, noch het
plan-Beel kon tot een oplossing leiden; die lag slechts 'in een royale, eerlijke
en openlijke tegemoettreding van het Indonesische volk en in een open
lijke erkenning, dat de gewelddadige onderwerping van het Indonesische
volk niet mogelijk is, in het pogen om zo snel mogelijk tot een liquidatie
van de militaire actie in Indonesië te komen’. Hoe, gaf De Groot niet aan.362
H. Gortzak had de taak om de motie-Goedhart belachelijk te maken. Hij he
kelde in felle bewoordingen het feit, dat het PvdA-lid een onderzoek vroeg
naar het gedrag van militairen die hij eerder in de Kamer om hun optreden
had geprezen. Gortzak werd fel geïnterrumpeerd en de voorzitter liet be
paalde delen uit zijn rede als ontoelaatbaar uit de Handelingen weghalen.
Zijn rede was verder een lange opsomming van wandaden door het leger in
Indonesië gepleegd.363
C.N. van Dis (SGP) wees de resolutie van de Veiligheidsraad af: 'Het is
een instituut, waarin slechts belangenpolitiek gediend en het recht met voe
ten getreden wordt.’ Ook het plan-Beel verwierp hij: 'Dit voorstel houdt in
het kort gezegd in, dat de souvereiniteit hals over kop, zonder interim
periode, wordt overgedragen in de verbluffende verwachting, dat er dan wel
een deugdelijke Unie tot stand zal komen.’364
Het was al laat in de avond toen de regering de gelegenheid kreeg te ant
woorden. Drees nam als eerste het woord. Hij had twee onderwerpen te be
handelen: het Palar-verslag en het vertrek van Sassen. In verband met de
eerste kwestie reveleerde de premier dat hieraan voorafging een bezoek van
Soebandrio, vertegenwoordiger van de Republiek te Londen, en een bezoek
van de secretaris van de CGD. Beiden hadden gevraagd of Drees bereid was
tot een gesprek met Hatta in Nederland of elders in Europa. 'Ik heb gezegd:
Als men dat vraagt, is er zeker over te praten. Dat verzoek is niet gekomen;
verder gevolg heeft het niet gehad.’ Het simpele feit dat het verslag van Pa
lar hiervan geen melding maakte, beschouwde Drees als voldoende bewijs
dat men op dit verslag niet af kon gaan. Hiermee was wat hem betrof deze
zaak afgedaan.
Over het aftreden van Sassen was de premier natuurlijk uitvoeriger. Hij
gaf aan welke tactiek Sassen had voorgestaan in de contacten met de VS. En
dan vooral het dreigement 'met een algeheel terugtrekken uit Indonesië’:
'Dat is het gedeelte, waarop ik doelde, toen ik zeide, dat dit bij ons op bezwa
ren stuitte. Wij verwachtten ook daarvan niet de uitwerking, die hij meen
de daaraan te moeten toekennen, en wij waren niet bereid om eenvoudig
op grond van het feit, dat Amerika de gevraagde medewerking niet zou ver
lenen, ons werkelijk geheel uit Indonesië terug te trekken. Wij wilden ook
niet een dreigement uitspreken, dat niet zou worden uitgevoerd. Voorts
waren wij overtuigd, dat een dergelijke gedachte, die natuurlijk bekend zou
worden, op hetzelfde ogenblik in Indonesië en Nederland een noodlottige
indruk zou maken.' Drees stelde daarbij vast dat het niet alleen was gegaan
om dit ene meningsverschil, maar 'dat ook de verhoudingen, zoals zij zich
hadden ontwikkeld, te zeer remmend werkten op de besluitvaardigheid
van het Kabinet'. In die lijn werd meteen ook Romme beantwoord: de ver459
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traging die was opgetreden in het antwoord aan Beel in reactie op diens
plan, was vooral te wijten geweest aan de wens van Sassen dat plan te
amenderen. Een duidelijk regeringsstandpunt over de Veiligheidsraads
resolutie was zo laat geformuleerd door meningsverschillen binnen het
kabinet.365 Drees gaf hiermee tevens aan dat er nu een hoger werktempo
verwacht kon worden.
Minister van Maarseveen nam de rest van het antwoord aan de Kamer
voor zijn rekening. Romme, Schermerhorn en de andere kamerleden die
de kwestie van de FIR met of zonder Republikeinen hadden aangeroerd
kregen te horen dat naar de overtuiging van regering, HVK èn federalisten
de Republikeinen thuishoorden in de FIR, wilde die representatief zijn
voor heel Indonesië. Maar als uiteindelijk geen Republikein in de FIR zit
ting wilde nemen, willen 'wij de voortgang van de ontwikkeling niet af
hankelijk stellen van de onwil van een bepaalde groep'. Van Maarseveen
noemde echter geen termijn, zodat dit antwoord noch voor Romme noch
voor Schermerhorn voldoende bevredigend kon zijn. Over de status van de
Republiek deed de minister gemakkelijk. Als het aan de regering had ge
legen, zou de Veiligheidsraad niet hebben geïntervenieerd en dus ook geen
partijen in het geschil hebben erkend. 'Maar dat de Veiligheidsraad (...) de
Republiek als gedingvoerende partij heeft erkend, is een factum, waaraan de
Nederlandse Regering op zich zelf niets kan veranderen.' De vraag of hij
zich eerder versproken had, toen hij repte van een 'Republikeinse regering'
en van 'de' Republikeinse leiders deed hij al even eenvoudig af: 'Tot op ze
kere hoogte zijn al die woorden (...) voor mij synoniemen.’ Romme en
Tilanus werd met andere woorden muggenzifterij verweten! Aan Goedhart
en Gortzak antwoordde Van Maarseveen dat van de regering niet het on
mogelijke gevraagd kon worden. Hij vroeg om 'gespecificeerde klachten,
vermeldende data, feiten en plaatsen'. Hij verzekerde dat de Kamer over
het onderzoek naar dergelijke klachten tevreden zou zijn. Hij vroeg Goed
hart zijn motie, die in het buitenland begrepen zou kunnen worden 'als een
votum van wantrouwen in het leger', in te trekken. Goedhart was daartoe
bereid.366
De kamervoorzitter gaf aan het einde van de vergadering enkele leden de
gelegenheid een stemverklaring af te leggen. Romme herinnerde aan wat
hij eerder had meegedeeld over het vertrouwen van de KVP-fractie in de
regering. De motie-Schouten sprak echter van het ontbreken van ieder
vertrouwen, reden waarom de KVP-fractie de motie niet zou steunen. De
Groot had geen vertrouwen in het kabinet, maar zijn fractie nam zoveel
aanstoot aan de zinsnede in de motie - die sprak over 'de in feite verdwe
nen Republiek' - dat zij tegen zou stemmen. Tilanus onderscheidde punten
in de motie die hem aanspraken. Hij had echter ook bezwaren. Het belang
rijkste was dat de rede van Van Maarseveen bij het Nederlands gezag in In
donesië het vertrouwen hersteld had. Daarom zou hij de motie geen steun
geven. Tegen middernacht kwam de motie in stemming. Slechts vijftien
kamerleden (ARP, SGP en Welter) stemden vóór 367
De regering was niet zonder kleerscheuren uit het debat gekomen. KVP
en CHU enerzijds en PvdA anderzijds hadden eisen op tafel gelegd die on460
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mogelijk met elkaar in overeenstemming konden worden gebracht. Niet
alleen was er zodoende een tijdbom onder het kabinet gelegd, maar was het
ook de vraag of in deze situatie de door Drees en Van Maarseveen genoem
de 'eenheid' en het 'werktempo' in het kabinet wel zouden kunnen wor
den waargemaakt.
Intussen in Indonesië

Aanvankelijk leek het 'nieuwe' Nederlandse beleid in Indonesië niet ge
heel kansloos. Voor de plannen van Beel bestond steun in federalistische
kring. Cochran had de Veiligheidsraad tot 1 maart uitstel van de UNCIrapportage gevraagd. Dit uitstel werd toegestaan, waardoor Beel de kans leek
te krijgen om de haalbaarheid van zijn plan te beproeven.368 In de periode
die verstreek tussen het aannemen van de resolutie van de Veiligheidsraad
(28 januari) en de terugkeer van Beel in Batavia (26 februari), vond echter in
Indonesië een ommekeer plaats die de haalbaarheid van het plan-Beel
ernstig aantastte.
De federalisten, verenigd in de BFO, hadden een contactcommissie gefor
meerd om oriënterende gesprekken te voeren met de geïnterneerde Repu
blikeinse leiders. De commissie stond onder leiding van Anak Agoeng. Beel
had de commissie de hoofdlijnen van zijn plan uiteengezet. Hij gaf ver
volgens opdracht Soekarno en vice-minister van Buitenlandse Zaken H.A.
Salim over te brengen naar Bangka, zodat alle Republikeinse leiders op één
lokatie te spreken zouden zijn. Op 6 en 7 februari vond het eerste informele
overleg plaats tussen de contactcommissie en de Republikeinse leiders. De
federalisten stuurden aan op besprekingen die zouden moeten leiden tot de
vorming van een FIR met daarin ook prominente Republikeinen. De Repu
blikeinse leiders stelden aan verdere besprekingen enkele voorwaarden: de
federalisten dienden hen te erkennen als leden van de regering van de Re
publiek. Bovendien mochten dergelijke besprekingen niet buiten de UNCI
om worden gehouden. Uiteraard hielden de Republikeinen vast aan de eis
vrijgelaten te worden en naar Djokjakarta te kunnen terugkeren. Afgespro
ken werd dat de BFO-commissie op een nog nader te bepalen tijdstip zou
terugkeren op Bangka om nader overleg te voeren, onder meer over de vor
ming van de FIR. Roem lichtte de UNCI in over de inhoud van de gesprek
ken.369
De UNCI wendde zich tot Beel en vroeg om inlichtingen over zijn plan.
Via de Nederlandse onderhandelingsdelegatie kreeg men het ietwat formeel-hautaine antwoord dat officiële voorstellen namens de Nederlandse
regering gedaan zouden worden op het tijdstip van haar keuze.370 De com
missieleden werden hiermee op dezelfde wijze behandeld als buitenlandse
perscorrespondenten.
Binnen de gelederen van de BFO brak vervolgens grote onenigheid uit
over de instructie die aan de contactcommissie zou worden meegegeven.
Beel speelde daarin een belangrijk rol. Hij zette vooral sultan Hamid II, pre
sident van de deelstaat West-Borneo, succesvol onder druk. Deze koos de
Nederlandse kant en wilde de Republikeinen laten meedelen dat de BFO
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geen bemoeienis van de UNCI zou aanvaarden en indien nodig bereid zou
zijn zonder Republikeinen een FIR te vormen. De druk van Beel werkte
niet bij Anak Agoeng. Deze achtte overeenstemming tussen de BFO en de
Republikeinse regeringsleden essentieel voor het bereiken van een reële op
lossing. Hij meende dat het onjuist zou zijn, indien de BFO de besprekingen
zou belasten door zich vooraf al te binden aan het plan-Beel. Deze onenig
heid werd niet opgelost in de BFO-bijeenkomsten van midden februari.371
Toen Beel naar Nederland vertrok, had hij geen zekerheid over de opstel
ling van de BFO. Tegenover de Nederlandse regering verzweeg hij dit.
Het debat in de Tweede Kamer had in Indonesië een averechts effect. An
ders dan men in Den Haag veronderstelde, werd hiermee niet het vertrou
wen hersteld, maar juist beschaamd. In federalistische kring werd gesproken
van een 'anti-climax'. Op 21 februari nam het parlement van de deelstaat
Pasoendan een aantal moties aan, waarin vrijlating van de Republikeinse
leiders werd gevraagd, de tweede politionele actie werd afgekeurd en de
resolutie van de Veiligheidsraad werd aangewezen als basis voor de bespre
kingen binnen de BFO. Anak Agoeng eiste in een radiorede de vrijlating
van de Republikeinse leiders. Hij had geen bezwaar tegen 'bijstand' van de
UNCI en wenste de uitvoering van het plan-Beel los te koppelen van de
totstandkoming van de Unie. De vorming van de FIR zag hij als een over
bodige tussenstap 372
Op 17 februari bezocht Cochran Bangka. Aan zijn minister D. Acheson373
liet hij weten dat de Republikeinen niet bereid waren tot formele onderhan
delingen buiten de UNCI om en zonder dat zij te Djokjakarta in hun gezag
waren hersteld. Zowel Acheson als diens Britse ambtgenoot Bevin was tot
een negatieve beoordeling van het plan-Beel gekomen. Beiden meenden
dat Nederland uit was op soevereiniteitsoverdracht op eigen voorwaarden.
Via de diplomatieke kanalen lieten zij daarom weten vast te houden aan
uitvoering van de Veiligheidsraadsresolutie. Cochran werd dienovereen
komstig geïnstrueerd. Hatta en de zijnen hielden zo, ondanks het plan-Beel,
hun internationale steun.374
Bij de terugkeer van Beel in Indonesië op 26 februari was zijn plan al
praktisch kansloos: allereerst weigerde een essentieel deel van de federalis
ten mee te werken; ten tweede hielden de voornaamste westerse bondge
noten de positie van de UNCI intact en ten slotte ontleenden de Republikei
nen belangrijke steun aan de Veiligheidsraadsresolutie. De UNCI toonde
zich daarenboven actief in het leggen van contacten met de politieke gevan
genen, met de 'deserterende’ federalisten en zelfs met de Republikeinse
noodregering op Sumatra.375
Beel had in Nederland nadere afspraken gemaakt met het kabinet. Aller
eerst zouden de Republikeinse leiders worden vrijgelaten, maar hun terug
keer naar Djokjakarta werd uitgesloten. Ten tweede zouden de Republikein
se regering, de BFO en de verschillende minderheden376 uitnodigingen
krijgen gedelegeerden aan te wijzen voor de RTC in Den Haag, startend op
12 maart en voorgezeten door Van Maarseveen. Ten derde zou de UNCI
een aparte uitnodiging krijgen om tijdens de RTC 'goede diensten' te ver
lenen.377
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Terug in Batavia deed Beel direct alle uitnodigingen uitgaan. Ondanks
uitvoerige gesprekken met Cochran kwam al snel vast te staan dat van de
zijde van de UNCI weinig medewerking te verwachten viel. De commissie
achtte zich gebonden aan de Veiligheidsraadsresolutie en bracht op 1 maart
een voor Nederland zeer negatief rapport uit: de resolutie was op geen en
kel punt uitgevoerd, onderhandelingen hadden niet plaatsgevonden en de
UNCI had geen formele rol kunnen spelen. Het plan-Beel werd beschouwd
als een tegenvoorstel waarover de UNCI niet wilde oordelen.378
Nadat het plan-Beel op Bangka op 27 en 28 februari was toegelicht door
enkele ambtenaren, maakte Roem het standpunt van de Republikeinen be
kend aan de UNCI. Het plan-Beel was niet alleen strijdig met de Veilig
heidsraadsresolutie, maar wees die resolutie zelfs expliciet af. Een herstel
van het gezag van de Republikeinse regering in Djokjakarta was immers
uitgesloten.379 Al snel stond dus vast dat noch de Republikeinen, noch de
UNCI zouden meewerken. Resteerde één mogelijkheid voor Beel: een FIR
mét federalisten en zonder Republikeinen.
Op 1 maart kreeg Beel van BFO-voorzitter sultan Hamid II bericht dat de
BFO de uitnodiging voor de RTC aanvaardde 'op basis van de regerings
verklaring'. Een heel klein lichtpuntje voor de HVK, omdat dit bericht de
deelname van de federalisten aan de RTC mogelijk maakte. Het lichtpuntje
doofde binnen twee dagen: na besprekingen op Bangka met de Republi
keinse leiders nam de BFO een resolutie van Anak Agoeng aan. Deze vroeg
aan de HVK bij de Nederlandse regering te bepleiten de positie van de
UNCI als vastgelegd in de Veiligheidsraadsresolutie te erkennen en de Re
publikeinse regering te Djokjakarta te herstellen in haar gezag, opdat RTC
en vervroegde soevereiniteitsoverdracht mogelijk werden. De Republikein
se leiders hadden uitgesproken in dat geval bereid te zijn een order tot een
staakt-het-vuren af te geven en naar Den Haag te komen voor een RTC.
Beel was woedend. Hij sprak van 'een dolkstoot in de rug' en probeerde nog
de BFO de resolutie weer te doen intrekken, maar kon uiteindelijk niets an
ders dan vaststellen dat zijn plan in duigen lag.380
Een internationaal diplomatiek offensief van Stikker, waarbij op basis
van buitgemaakte Republikeinse documenten werd betoogd dat een herstel
van de Republiek te Djokjakarta uit den boze was, kwam te laat en over
tuigde niemand.381 Het Nederlandse imago kreeg intussen nog een forse
deuk. Bij herhaling was beweerd dat Nederland de situatie militair onder
controle had en dat eindelijk rust en orde in heel Indonesië hersteld waren.
Guerrilla-activiteiten werden afgedaan als het optreden van gewapende
bendes die met succes bestreden werden. Op 1 maart lanceerde de TNI echter
een grootscheepse aanval op Djokjakarta. Zij wist het stadscentrum te be
zetten en kon daaruit slechts met grote moeite weer verdreven worden.
De Nederlandse positie begin maart 1949 was uitzichtloos. Politiek gezien
was er geen alternatief meer voor het alsnog aanvaarden van de Veilig
heidsraadsresolutie. Maar Beel maakte geen aanstalten zijn ontslag in te
dienen hoewel 'zijn' politiek een echec bleek.
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Indonesië in de Eerste Kam er

In Nederland was op 28 februari de ministerraad bijeengekomen. Onder
werpen van gesprek waren de samenstelling van de Nederlandse delegatie
naar de RTC, de internationale reacties op het plan-Beel en de berichten
over militaire excessen. Op voorstel van Drees werd besloten de delegatie te
laten bestaan uit het gehele kabinet en de Commissie van Negen. De delega
tie zou slechts op de belangrijkste momenten in pleno bijeen hoeven te ko
men. De eerst betrokken ministers zouden deelnemen aan de vergade
ringen.
Stikker deelde mee dat de VS aan België gevraagd hadden druk uit te oe
fenen op Nederland, om de Veiligheidsraadsresolutie uit te voeren, zulks
onder verwijzing naar de risico's voor de Marshallhulp. Berichten in de
G roene A m sterdam m er en de Nieuwe Rotterdam se Courant over ontoe
laatbaar optreden van Nederlandse militairen in Indonesië brachten het ka
binet tot het besluit aan generaal M.R. de Bruyne, Indiëveteraan, een op
dracht te verlenen tot een onderzoek buiten de gewone, militaire procedu
res om. Daarmee werd in zekere zin alsnog uitvoering gegeven aan de inge
trokken motie-Goedhart.382
Op 1 maart begonnen in de Eerste Kamer de verlate algemene beschou
wingen over de rijksbegroting. Voorzitter R. Kranenburg onderkende de
neiging om een uitvoerig Indonesiëdebat aan te gaan en wees de senatoren
er vooraf op dat het hoofdstuk Overzeese Gebiedsdelen later nog aan bod
zou komen. Desondanks kwam de Indonesische kwestie uiteraard ruim aan
bod, maar het debat voegde weinig toe aan wat eerder door partijgenoten
aan de overzijde van het Binnenhof naar voren was gebracht. Drees ant
woordde de senaat de volgende dag. Ook hij had weinig nieuws te melden.
Over de militaire situatie waren 'de laatste berichten van onze militairen
(...) niet ongunstig'. Het bericht over de 1-maart-aanval op Djokjakarta
kwam pas een dag later door. Drees wees er met nadruk op dat het in het
overleg betrekken van de Republikeinse leiders gebeurde in overeenstem
ming met de wens van de federalisten. 'De UNCI aanvaarden wij, voor
zover zij dezelfde taak vervullen kan en wil als de Commissie van Goede
Diensten, die wij aanvaard hadden.' Drees zag daarbij voorbij aan het feit
dat de UNCI te maken had met een bij Veiligheidsraadsresolutie vastgeleg
de taak. De premier gaf blijk van enige hoop dat de conferentie zou door
gaan.383 Kortom, onzekerheden alom, waardoor het debat weinig of geen
substantie kon hebben.

De afgang
Nederland, quo vadis?

Het feit dat het plan-Beel vooralsnog niet realiseerbaar bleek, dwong de Ne
derlandse politici nieuwe wegen te zoeken. Een eerste aanzet daartoe kwam
van Van der Goes. De PvdA-fractievoorzitter wees al op 3 maart 1949 in Het
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Vrije Volk op de noodzaak door te gaan met onderhandelen en suggereerde
een consultatieve conferentie in Indonesië om de belemmeringen voor de
RTC op te ruimen.384 Het tweede signaal kwam van de Nederlandse dele
gatie bij de Veiligheidsraad. Het negatieve rapport van de UNCI maakte een
nieuw debat in de Veiligheidsraad noodzakelijk. Tot nu toe had de tweede
politionele actie nog niet geleid tot dwangmaatregelen tegen Nederland. Of
dat zo zou blijven nu Nederland al anderhalve maand weigerde de Veilig
heidsraadsresolutie uit te voeren, viel evenwel te betwijfelen. Nederland
had niets om daartegenover te zetten behalve het plan-Beel, dat door de Re
publikeinse leiders categorisch was afgewezen. In zijn advies aan de Ne
derlandse regering op 6 maart stelde Van Roijen vast dat, nu de federalisten
niet bereid waren om het plan-Beel zonder de Republikeinen uit te voeren,
het niet langer mogelijk was de druk van de Veiligheidsraad te weerstaan.
Zonder de Republikeinen was geen oplossing te bereiken. De terugkeer van
hun leiders naar Djokjakarta kon daardoor niet langer anathema blijven.385
Stikker had intussen ervaren welke vorm de buitenlandse druk op Ne
derland ging aannemen. Nadat vanuit de Britse en Amerikaanse ambassa
des al gewezen was op de risico's die Nederland zou gaan lopen in de Vei
ligheidsraad, kreeg Stikker van de Amerikaanse diplomaat A. Harriman,
belast met het Marshallplan in Europa, een formele nota. Harriman liet we
ten dat Nederland buiten het militaire hulpprogramma, behorend bij de op
handen zijnde NAVO, gehouden zou worden zolang er in Indonesië geen
oplossing gevonden was. Stikker reageerde met de mededeling dat Neder
land dan zijn lidmaatschap van het Atlantisch pact zou heroverwegen.386
Ook buiten het kabinet verbreidde zich nu het besef dat het onmogelijk
was geworden zonder de Republiek tot een oplossing te komen. Op 7 maart
kwam de Commissie van Negen bijeen. Aanwezig waren ook Drees, Van
Schaik, Van Maarseveen en Schokking (Stikker was nog niet terug uit
Parijs). Aan de orde was de vraag of herstel van de Republiek en terugkeer
van de Republikeinse leiders naar Djokjakarta aanvaard moesten worden.
Romme zorgde voor een verrassing door de terugkeer niet langer cate
gorisch uit te sluiten. Dit was het begin van wat Bank de 'terugtocht' van
Romme heeft genoemd. Onder druk van de omstandigheden gaf deze zijn
politiek gericht op eliminatie van de Republiek op en deelde mee dat de re
gering de 'practische mogelijkheden' zou kunnen onderzoeken van een
combinatie van wapenstilstand en terugkeer van de Republikeinse leiders.
Hij verbond daaraan echter twee voorwaarden: 'militaire coöperatie' èn
deelname van de Republikeinen aan een conferentie samen met de federa
listen ter voorbereiding van de vestiging van de nieuwe rechtsorde. Met
andere woorden: de Republiek diende de guerrilla te staken en moest bereid
zijn te onderhandelen over een soevereiniteitsoverdracht binnen de kaders
gesteld door de Nederlandse Grondwet. De KVP-fractievoorzitter werd hier
in bijgevallen door Van der Goes.387
Op 8 maart werd de situatie besproken in de ministerraad. Gelet op de
vergadering met de Commissie van Negen werd besloten Van Roijen te in
strueren in de Veiligheidsraad 'schoorvoetend' de bereidheid uit te spreken
na te gaan onder welke condities een terugkeer naar Djokjakarta mogelijk
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zou worden. Stikker kreeg de opdracht dit besluit in een brief aan Bevin toe
te lichten. Hiermee werd het advies van Beel genegeerd de behandeling in
de Veiligheidsraad rustig af te wachten. Stikker vreesde dat indien Neder
land geen enkele concessie zou doen, van de VN sancties te verwachten wa
ren. De concessie die nu werd voorgesteld kon in diplomatieke besprekin
gen gebruikt worden om dergelijke sancties te voorkomen.38S
Van Maarseveen lichtte dezelfde dag Beel in. Hij benadrukte vooral het
belang van de opstelling van Romme, waarmee aan de HVK impliciet werd
duidelijk gemaakt dat van de KVP-fractie geen steun tegen de terugkeer te
verwachten zou zijn. Beel reageerde zeer teleurgesteld. Van Maarseveen
probeerde hem te kalmeren: het kabinet had immers nog niet besloten tot
een terugkeer.389 Van Maarseveen kreeg die dag overigens van Romme een
notitie over het Indonesisch beleid. Hierin stelde Romme voor het planBeel niet geheel te verlaten. Naar zijn mening diende Nederland in onderhandeling te treden met de afzonderlijke deelstaten om hen op korte ter
mijn soevereiniteit te verlenen. Van dit plan had Beel geen weet.390
Stikkers brief aan Bevin bevatte intussen een uitgewerkt voorstel over de
terugkeer. De Republikeinse leiders zouden in Djokjakarta hersteld worden
als civiel bestuur. Nederland zou de verantwoordelijkheid houden voor
rust en orde in geheel Indonesië. Direct na de terugkeer diende de Repu
blikeinse regering het staakt-het-vuren af te kondigen. Soekarno en Hatta
dienden een delegatie samen te stellen voor de RTC in Den Haag en moes
ten daar zelf ook deel van uitmaken.391 Dit voorstel spoorde volledig met
hetgeen in de ministerraad overeengekomen was. Dat Beel - die een kopie
van de brief ontving - de indruk kreeg dat het feitelijke besluit al gevallen
was, verbaast niet. Dat hij in een zó strak geconditioneerd voorstel nog grote
problemen zag, kenmerkt de stemming in Batavia. Ook aan de Amerikaan
se ambassadeur in Den Haag, H. Baruch, meldde Stikker dat, zodra Was
hington zijn goedkeuring zou hechten aan het voorstel, Nederland zich be
reid zou verklaren tot deelname aan een conferentie in Batavia met fede
ralisten en Republikeinen om de belemmeringen voor de RTC uit de weg te
ruimen, inclusief de kwestie van de terugkeer naar Djokjakarta.392
In de eerste week van maart vond al met al een opmerkelijke kentering
plaats in de Nederlandse politiek: vooral de zware internationale druk had
ervoor gezorgd dat het pad van de faits accomplis werd verlaten ten gunste
van de weg van de stille diplomatie, waarbij Nederland voor zijn beleid
vooraf internationale steun zocht. Deze kentering was mede mogelijk ge
maakt doordat Romme, begin maart in de Commissie van Negen, zijn
positie wijzigde. De KVP-voorman stuurde niet meer aan op eliminatie van
de Republiek, maar op secessie van belangrijke delen van Indonesië, welke
aangewezen zouden zijn op Nederlandse patronage.
De Veiligheidsraad

Op 10 maart kwam de kwestie-Indonesië opnieuw in de Veiligheidsraad. De
besprekingen zouden tot 23 maart duren.
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Van de permanente leden van de Veiligheidsraad had Nederland het
minst te verwachten van de Sovjet-Unie. Moskou had na de Madioen-affaire in Indonesië weliswaar geen machtsbasis meer, maar zou nooit steun aan
Nederland geven. Voor Groot-Brittannië gold dat de kwestie-Indonesië een
voortdurende druk betekende op de relaties met belangrijke Commonwealth-leden als Australië, India en Pakistan. De Britten waren er bij gebaat
dat de kwestie spoedig werd opgelost. Anderzijds voelden zij niets voor
sancties tegen Nederland, al helemaal niet als het om Amerikaanse sancties
samenhangend met de NAVO ging. Die zouden immers als precedent kun
nen werken en daarmee de Britse vrijheid van handelen in de eigen kolo
niën bedreigen. Dat laatste gold ook voor Frankrijk. Dit land voerde in Indo-China een beleid dat op tal van punten gelijkenis vertoonde met het Ne
derlandse beleid in Indonesië. China, ten slotte, stond op het punt over
genomen te worden door de communisten. De nationalistische regering
richtte zich desondanks niet volledig naar het oordeel van de belangrijkste
bondgenoot, de VS. In haar overweging speelde ook een rol de positie van
de omvangrijke Chinese minderheid in Indonesië, die voor het grootste
deel anti-Republikeins was.393
De houding van de VS werd vooral bepaald door het anticommunisme
en het inschakelen van Indonesië in de wereldeconomie. Voor de Amerika
nen was duidelijk geworden dat Nederland een onhoudbare positie verde
digde. Door niet met de gematigde nationalisten tot een vergelijk te willen
komen, speelde Nederland de communisten in de kaart. Als behalve China
ook Indonesië communistisch zou worden, zou geheel Zuidoost-Azië ge
vaar lopen. Gelet op de communistische opstanden in Birma, Maleisië en
Indo-China was dat een begrijpelijke vooronderstelling. De Republiek had
met het neerslaan van de communistische opstand in Madioen bij de VS
veel krediet verworven. De Amerikaanse regering had bovendien te maken
met groeiende kritiek in het eigen Congres, die gevoed werd door antikolo
nialisme en economische overwegingen. De Nederlandse houding bracht
zowel het Marshallplan als het Noordatlantisch pact in gevaar, hoekstenen
van de Amerikaanse politiek.394
Van de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad was vooral Cana
da belangrijk. Nederland (op zoek naar steun in de Veiligheidsraad) had in
de discussie over de oprichting van de NAVO steun gegeven aan een Cana
dees voorstel voor sociaal-economische samenwerking tussen de Atlanti
sche bondgenoten. Mede dank zij deze steun slaagde Canada tegen de zin
van de VS in zijn opzet. De Canadezen waren hierop bereid iets terug te
doen. Vlak voor het begin van de beraadslagingen bereikten Van Roijen en
de Canadese ambassadeur A.G.L. McNaughton overeenstemming over een
voorstel dat de Canadees op 11 maart lanceerde. De tekst - in de vorm van
een zogenaamde ruling - stelde vast dat het idee voor een in Den Haag te
houden Ronde-Tafelconferentie positief te beoordelen was, en achtte het de
taak van de UNCI daarbij behulpzaam te zijn. De UNCI moest worden geïn
strueerd om een conferentie in Indonesië te organiseren die de RTC moest
mogelijk maken. Het was al bij al een bijzonder vriendelijk voorstel voor
Nederland.395
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Op 14 maart sprak Palar namens de Republiek. Hij wees het Canadese
voorstel af omdat het uitging van de misvatting dat Nederland en de Vei
ligheidsraad hetzelfde doel nastreefden, namelijk de spoedige onafhanke
lijkheid van Indonesië. Een preliminaire conferentie over het herstel van
de Republikeinse regering te Djokjakarta was voor Palar slechts aanvaard
baar als begin van de uitvoering van de Veiligheidsraadsresolutie van 28 ja
nuari. Op 16 maart deelde Van Roijen mee dat de Nederlandse regering be
reid was het Canadese voorstel te aanvaarden.396
De meningen in de Veiligheidsraad lagen verdeeld. De VS, Cuba en de
Sovjet-Unie hielden vast aan uitvoering van de resolutie van 28 januari.
Groot-Brittannië en Frankrijk gaven steun aan het Canadese voorstel.
Hierop paste de Canadese vertegenwoordiger McNaughton zijn voorstel
aan. In diens nieuwe tekst bleef de voorbereiding van een RTC centraal
staan, maar werd tevens verwezen naar de Veiligheidsraadsresolutie als on
derdeel van het te bereiken akkoord tussen Nederland en de Republiek.
Van Roijen wees het nieuwe voorstel niet af, maar stelde te moeten wach
ten op instructies van zijn regering.397
Achter de schermen vond intussen een stevig diplomatiek gevecht plaats
tussen Nederland en de VS. Het lukte Van Kleffens, oud-minister en am
bassadeur in Washington, en Stikker om de Amerikanen ertoe te brengen
de eis van een volledige tenuitvoerlegging van de resolutie van 28 januari
te laten vallen. Stikker en Van Kleffens wezen op de mogelijkheid dat Stik
ker (en met hem wellicht Drees) tot aftreden gedwongen zou worden indien
de Veiligheidsraad zou persisteren bij de tekst van 28 januari. Dat was zeker
geen loos dreigement gezien de eerdere uitspraken van de Nederlandse re
gering en de regeringsfracties over de resolutie. Uiteindelijk had deze druk
succes en waren de Amerikanen bereid steun te geven aan de relatief ge
matigde Canadese resolutie.398 Het voorstel werd op 23 maart aangenomen
met acht stemmen vóór bij drie onthoudingen (Frankrijk, Oekraïne en de
Sovjet-U nie).399
De winst voor Nederland in dit resultaat zat ten eerste in de koppeling
van de terugkeer van de Republikeinse leiders naar Djokjakarta aan een
staakt-het-vuren en ten tweede in het tot onderwerp van nadere onder
handelingen maken van het tijdstip waarop en de voorwaarden waaronder
een Ronde-Tafelconferentie zou kunnen plaatsvinden. De Republiek werd
gedwongen haar standpunt te nuanceren. Bovendien werd de resolutie van
28 januari, waarin Nederland gebonden werd aan een strak tijdschema en
verkiezingen voor een Indonesische constituante vóór 1 oktober, aanzien
lijk versoepeld.400 Pure winst was het feit dat er geen sancties waren ge
volgd op het niet-uitvoeren van de eerdere resoluties.
Van Roijen zond op 24 maart een uitgebreid advies aan de Nederlandse
regering. Hij erkende het nadeel dat een terugkeer naar Djokja prestigewinst
zou opleveren voor de Republikeinse leiders, maar stelde daar tegenover
dat de preliminaire conferentie alle mogelijkheden bood om aan die terug
keer de nodige eisen te verbinden. Van Roijen liet niet na vast te stellen dat
een reëel alternatief ontbrak. Zijn advies luidde dan ook een uitnodiging
voor de conferentie te aanvaarden.401
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Drie dagen later bracht Beel advies uit. De HVK was nog ongemeen opti
mistisch over de mogelijkheden. Naar zijn mening diende er bij deelname
aan de conferentie gespeeld te worden op tijdwinst omdat de tijd in het
voordeel van Nederland zou werken. De HVK stelde dat de toestand in In
donesië zich ondanks de tegenslagen in alle opzichten - financieel, econo
misch, militair èn politiek - langzaam maar zeker positief ontwikkelde en
dat een 'constructieve oplossing' bereikbaar was in circa zes maanden.402
Terugkeer van Soekarno en Hatta c.s. naar Djokjakarta en gezagsherstel van
de Republiek wees Beel categorisch af. Mogelijk wilde de HVK met zijn op
timistische schets van de stand van zaken de positie van Romme verster
ken. In de KVP-fractie was twijfel ontstaan over de militaire krachtsverhou
dingen, vooral na een pessimistisch verslag hierover van Kerstens, die
begin 1949 een bezoek aan Indonesië had gebracht. Romme had naar aan
leiding hiervan aan Beel gemeld 'dat wij de zaak niet als militair verloren
moeten beschouwen, zolang jij de verantwoordelijkheid voor volhouden
militair aanvaardt’.403 Spoedig zou echter blijken dat de door Beel geschet
ste perspectieven, zowel politiek als militair, veel te optimistisch waren.
N ederland in de NAVO

Op 23 maart constateerde Stikker in een memorandum aan de ministerraad
dat er voor Nederland niets anders op zat dan het besluit van de Veilig
heidsraad te aanvaarden. Hij wenste echter te voorkomen, dat de indruk
zou worden gewekt dat Nederland zonder slag of stoot overstag zou gaan.
Stikker wilde daarom proberen de besprekingen in Washington over het
Noordatlantisch pact aan te grijpen om, met steun van de Westeuropese
bondgenoten, een einde te maken aan de Amerikaanse druk op Nederland.
Concreet wenste hij met steun van zijn collega’s Bevin, P.H. Spaak en Schu
man de Amerikaanse toezegging te krijgen dat de VS in Batavia aan Neder
land (via de UNCI) geen verdere eisen zouden stellen dan hetgeen Neder
land al had toegezegd in de brief van Stikker aan Bevin. Als drukmiddel
noemde Stikker het niet-ondertekenen van de NAVO-overeenkomst.404
De manoeuvreerruimte van Stikker was al beperkt, maar werd nog ver
der ingeperkt. Het kabinet werd onder druk gezet door de PvdA-fractie. Al
op 12 maart schreef Van der Goes aan Stikker (met kopie aan Drees) 'dat wij
thans alleen een Regeringspolitiek kunnen steunen: 1. die alles doet om een
Ronde-Tafelconferentie te doen slagen en derhalve ook, wanneer een terug
keer naar Djokja (...) een onvermijdelijke voorwaarde daartoe is, zich hier
tegen niet zal verzetten; 2. die zal vermijden, dat door een starre houding
van Nederland, wij komen te staan buiten het Atlantische Verdrag of de
militaire steunverlening op grond van dit Verdrag'.405
Stikker kreeg internationaal weliswaar steun van zijn Westeuropese col
lega's, maar zijn Amerikaanse gesprekspartners raakten daar nauwelijks
van onder de indruk. Acheson ging hierbij vooral af op de adviezen die hij
uit Indonesië ontving van Cochran. Deze meende, dat het noodzakelijk was
de druk op Nederland vol te houden, opdat er een redelijke kans van slagen
voor de preliminaire conferentie zou bestaan. Nadat de Amerikaanse Se469
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naat op 8 maart het amendement-Brewster (stopzetting Marshallhulp aan
Nederland) had afgewezen, was Acheson persoonlijk betrokken bij het for
muleren van een nieuw amendement. De tekst stelde vast dat de Marshall
hulp aan Nederland zou worden stopgezet, zodra de Veiligheidsraad tot
sancties tegen Nederland zou besluiten. Het amendement werd aangeno
men op 6 april, nog tijdens Stikkers verblijf in de VS. Acheson kon zo iede
re poging van Stikker om druk uit te oefenen pareren door te wijzen op de
druk vanuit de senaat.406
De UNCI nodigde op 26 maart de partijen uit deel te nemen aan een con
ferentie onder haar auspiciën. Nederland aanvaardde de uitnodiging maar
legde daarbij sterk de nadruk op de zinsnede in de Veiligheidsraadsbrief
'without prejudicing the rights, claims and positions of the parties'. Neder
land had met andere woorden nog geen letter teruggenomen van zijn eer
der ingenomen standpunten. De mededeling dat de alom gerespecteerde
Van Roijen de Nederlandse delegatie zou leiden, deed daar niets aan af.
Cochran had, mede gezien de eerdere ervaringen sinds zijn aankomst in Ba
tavia, in augustus 1948, reden om wantrouwend te zijn ten aanzien van de
Nederlandse bedoelingen 407
Ondanks actieve bemiddeling van vooral Bevin en Spaak wist Stikker
van de Amerikanen slechts één ding te bereiken: duidelijkheid. Hij kreeg
inzicht in de concessies die de VS van Nederland vroegen in ruil voor
Amerikaanse steun, indien de Republikeinen met die concessies geen ge
noegen zouden nemen. De lijst was opgesteld door Cochran op verzoek van
Acheson. De belangrijkste punten waren dat van de Republikeinen geen
bindende toezeggingen geëist konden worden vóórdat op de conferentie een
akkoord was bereikt over het probleem van de terugkeer en over het ver
trek van de Nederlandse troepen uit Djokjakarta en omgeving. Van Hatta
en de zijnen zou dan verlangd worden een staakt-het-vuren af te kondigen
en de uitnodiging voor de RTC te aanvaarden.408 Stikker wees de Ameri
kaanse voorstellen niet van de hand. Op 4 april tekende hij het Noordatlan
tisch verdrag.409
Op 28 maart werd de Commissie van Negen over een en ander ingelicht.
Van Maarseveen betoogde dat aan aanvaarding van de UNCI-uitnodiging
niet was te ontkomen: 'Wij zouden anders de Veiligheidsraad dwars tegen
ons krijgen (...) en een uitweg uit het Indonesische probleem zou er daarna
voorlopig niet meer zijn.’ De minister werd gesteund door PvdA en KVP.
Volgens Jonkman zou alleen langs internationale weg nog een oplossing te
vinden zijn. Ook Romme verenigde zich met de gedachtengang van Van
Maarseveen, al moest wel vast blijven staan ’dat de Republikeinen geen
meerdere status dan die van Negara hebben'. Kerstens meende dat de confe
rentie de Republiek eindelijk zou dwingen 'eigen gedachten’ te formuleren
en zodoende gedwongen was onder 'de dekmantel van de Veiligheidsraad
en de UNCI' uit te komen. Tilanus opperde de meeste bezwaren; hij vrees
de een verder afglijden van het Nederlandse standpunt. Maar ook hij er
kende 'dat wij niettemin niet aan de besprekingen zullen ontkomen'. Allen
steunden de aanwijzing van Van Roijen als delegatieleider 410
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Voorbereidingen voor de apotheose

In Indonesië waren de reacties van de Republikeinse leiders en de federalis
ten op het besluit van de Veiligheidsraad bijna zonder uitzondering nega
tief. De Republikeinen zagen er een afzwakken van de eerdere resolutie in.
De federalisten zagen hun oppositie tegen het plan-Beel nauwelijks be
loond: voor de preliminaire conferentie werden zij niet uitgenodigd.411
Cochran reisde op 28 maart naar Bangka om de Republikeinen over te
halen aan de conferentie deel te nemen. Hij verzekerde hen van de goede
bedoelingen achter de uitnodiging. Deelname betekende niet dat zij zich al
op voorhand ergens aan bonden. Op 1 april ontving de UNCI een brief van
Roem, de Republikeinse delegatieleider, dat hij de uitnodiging aannam. Het
schrijven was geheel in de 'ik'-vorm gesteld om te benadrukken dat de
Republikeinse regering pas besluiten kon nemen na te Djokjakarta in haar
gezag te zijn hersteld. Hatta had Roem laten weten dat hij uiterst voorzich
tig moest optreden om niet in de kaart te spelen van bijvoorbeeld de radi
cale nationale communist Tan Malaka, die onder de Javaanse bevolking re
latief veel sympathie genoot.412
Het wachten was op de aankomst van de Nederlandse delegatie. Voor
Beel was de komst van Van Roijen en de zijnen geen onverdeeld genoegen.
Op 15 maart reeds had Van Maarseveen hem laten weten dat Nederland
positief zou reageren op het Canadese voorstel in de Veiligheidsraad 413 De
keuze voor Van Roijen viel intussen goed bij Romme, die Beel schreef de
overkomst van de onderhandelaar te steunen, vooral gelet op diens 'duide
lijke taal in den Veiligheidsraad'.414 Beel liet zich echter niet overhalen. Op
31 maart berichtte hij aan Van Maarseveen, dat de VFR bezwaar bleef aante
kenen tegen een terugkeer naar Djokjakarta en tegen onderhandelingen op
basis van het Canadese voorstel. De door Roem aan Cochran voorgestelde
procedure - alleen praten over de terugkeer naar Djokjakarta - was voor
Beel dan ook onaanvaardbaar. De HVK wees ook op de in de brief gebruikte
'ik'-vorm waardoor de voorstellen niet bindend waren voor de Republi
keinse regering 415
O nderhandelingen in Batavia

Het kabinet besprak op 4 april de brief van Roem aan Cochran en Beels re
actie daarop. Van Maarseveen was van mening dat de brief geen aanleiding
kon zijn om tegen de Republiek te gaan procederen. Het was de taak van de
UNCI om de partijen bijeen te brengen. Nederland kon zich ertoe bepalen
vast te houden aan zijn eigen standpunt. Dit werd door zijn collega's ge
steund en overgebracht aan Beel en de BFO. Vanwege de afwezigheid van
Stikker (die nog in de VS was) nam de ministerraad echter nog geen defini
tief besluit.416
Terug in Nederland voerde Stikker overleg met Drees, Van Schaik, Van
Maarseveen en Götzen over de door Cochran en Acheson opgestelde ver
langlijst. Ze besloten via de Amerikaanse ambassade opheldering te vragen
over de mate waarin 'bindende’ afspraken met de Republikeinen gemaakt
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konden worden, voorafgaand, aan hun terugkeer naar Djokjakarta, en over
de Nederlandse eindverantwoordelijkheid voor rust en orde in Djokjakarta
na de terugkeer. De ministers kregen een geruststellend antwoord: tijdens
de preliminaire conferentie zou de kwestie van de terugkeer als eerste die
nen te worden behandeld, waarna aansluitend de andere kwesties tot een
oplossing gebracht moesten worden. De eindverantwoordelijkheid van Ne
derland werd door de VS erkend, maar deze achtten het noodzakelijk dat
een eventueel militair ingrijpen internationaal gesteund zou worden, bij
voorbeeld door een UNCI-rapport. Door deze reacties voelden de ministers
zich gesterkt om het standpunt van Beel naast zich neer te leggen.417
In de vergadering van de ministerraad op 11 april werd de instructie voor
de delegatie vastgesteld. Deze bevatte drie kernpunten. Allereerst de onver
brekelijkheid van de overeenstemming over terugkeer èn bestand èn deel
name aan de RTC. Ten tweede was het terugtrekken van de Nederlandse
troepen slechts mogelijk bij behoorlijke garanties voor de algemene veilig
heid, waarbij Nederland zelf moest kunnen beoordelen of ingrijpen nodig
zou zijn. Tenslotte diende de discussie over de RTC beperkt te blijven tot
het noteren van mogelijke agendapunten. Van Roijen kreeg opdracht
voortdurend overleg te voeren met de regering en met Beel.418 Van Roijen
werd voorzitter van een zware ambtelijke delegatie.
In de zelfde vergadering deed Stikker verslag van zijn reis naar de VS.
Hij stelde voor met ratificatie van het Noordatlantisch pact te wachten tot
meer bekend zou zijn over de Amerikaanse opstelling inzake Indonesië.
Van Maarseveen zag in dit voorstel een overschatting van de Nederlandse
positie, dat bovendien het verwijt kon opleveren te chicaneren. Drees sloot
de discussie met de vaststelling dat na de indiening van het wetsontwerp de
parlementaire behandeling vanzelf al de nodige tijd zou kosten. De minis
terraad ging hiermee akkoord.
Het vertrek van Van Roijen naar Indonesië werd begeleid door twee par
tijcongressen in Nederland: één van de PvdA en één van de VVD. De PvdA
kwam bijeen van 7 tot 9 april. Congresvoorzitter Kranenburg noemde de In
donesische kwestie 'een molensteen om de hals van ons volk en van onze
partij'. Hij was bijzonder gelukkig met de op handen zijnde onderhande
lingen.419
Belangwekkender was de algemene ledenvergadering van de VVD die op
8 april werd gehouden en die volledig beheerst werd door de verschillen in
opvatting over het Indonesische vraagstuk. Oud sprak over de komende
conferentie. Het was volgens de liberale voorman onaanvaardbaar dat de
Republikeinse regering in Djokjakarta zou terugkeren zonder het ondubbel
zinnige bevel de guerrilla-activiteit te staken. Onaanvaardbaar was even
eens een terugkeer zonder de volstrekte erkenning van Nederlands recht en
plicht om voor handhaving van orde en rust op Republikeins gebied te zor
gen zolang de soevereiniteit niet was overgedragen. 'Maar als aan deze
voorwaarden is voldaan, dan zie ik niet, dat de Nederlandse regering on
trouw wordt aan hetgeen zij in de laatste maanden als haar politiek heeft
uitgestippeld, indien zij de heren van Djokja de gelegenheid geeft zich me
de als een voorlopige deelstaat te constitueren.’420 Dit was een belangrijke
472

De afgang

verklaring. Oud liet blijken de ommekeer in het regeringsbeleid niet cate
gorisch af te wijzen. Legde ook hij zich neer bij de dwingende omstandig
heden? Voor zijn achterban was dit intussen niet vanzelfsprekend. Oud en
zijn fractiegenoten stonden tijdens de vergadering bloot aan hevige kri
tiek.421
Ook in de CHU gistte het. In de vergaderingen van de Tweede-Kamerfractie in februari en maart bleek dat Tilanus nog slechts de steun genoot
van H. Kikkert en C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen. Vooral Schmal en
Van der Feltz behoorden tot de haviken. Zij pleitten ervoor dat Nederland
de Veiligheidsraadsresolutie naast zich zou neerleggen en zich zou verzet
ten tegen elke vorm van herstel van de Republiek. Half februari stelden zij
voor het kabinet te laten vallen. Een kabinetscrisis was minder erg ’dan dat
we Indië verliezen', aldus Van der Feltz. Ook Kikkert was niet enthousiast
over het regeringsbeleid, maar hij meende dat Nederland de Veiligheids
raadsresolutie onmogelijk naast zich kon neerleggen. Intussen hield Ti
lanus voet bij stuk: hij wilde het kabinet zoveel mogelijk blijven steunen.
Evenals Oud lijkt Tilanus te hebben ingezien dat er geen alternatief was
voor het regeringsbeleid. Keer op keer wees hij de fractie erop dat de ARP en
het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid met hun felle oppositie
geen enkel constructief alternatief boden. Tilanus’ wil was voorlopig wet in
de fractie, al zou hij afwijkend stemgedrag tolereren; 'men moet voor zijn
geweten weten wat men doet', aldus Tilanus.422
Van Roijen, de Nederlandse onderhandelaar, stond aan de vooravond
van de onderhandelingen met de Republiek voor een dilemma. De instruc
tie van het kabinet sloot niet volledig aan op wat UNCI-voorzitter Cochran
verwachtte. Romme en Oud hadden aangegeven dat zelfs het kabinets
standpunt nog te ruim was. Beel had zich tegen het voeren van bespre
kingen verzet. Op 12 april, de dag van zijn aankomst in Indonesië, werd de
positie van Van Roijen nog verder bemoeilijkt. Die dag besloot de Algeme
ne Vergadering van de VN met grote meerderheid om, op voorstel van In
dia en Australië, de kwestie-Indonesië op de agenda te plaatsen. Beide lan
den waren ontevreden over de uitkomst van het debat in de Veiligheids
raad. Tegen stemden, naast Nederland, enkel België en Zuid-Afrika. De be
handeling was te verwachten in mei en het was zaak voordien resultaten te
boeken 423
De twee delegaties en de UNCI kwamen voor het eerst bijeen op 14 april
in 'Hotel des Indes’ te Batavia. Hoewel de sfeer door alle betrokkenen goed
werd genoemd, was er al direct sprake van een impasse. Van Roijen stelde
de terugkeer van de Republikeinse regering naar Djokjakarta afhankelijk
van bindende afspraken over de andere kwesties. Roem achtte bindende af
spraken pas mogelijk nadat de Republiek hersteld zou zijn in Djokjakarta.
De bewoordingen van de ruling van de Veiligheidsraad van 23 maart
maakten beide interpretaties mogelijk. Op 20 april deelde Van Roijen mee
zijn koffers reeds gepakt te hebben omdat hij een verder verblijf te Batavia
nutteloos achtte. Roem gaf geen krimp, maar vroeg later op de dag aan
Cochran om een vliegtuig naar Bangka.424
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Cochran greep in door de overkomst naar Batavia te bewerkstelligen van
Hatta. Hij oefende op 24 april in een persoonlijk gesprek flinke druk op
hem uit. In hoeverre die druk nodig was, is onduidelijk. Hatta had enige
dagen eerder in een gesprek met Anak Agoeng laten weten bereid te zijn
persoonlijk garant te staan voor de afkondiging van een bevel tot staakt-hetvuren en een besluit tot deelname aan de RTC na de terugkeer.425 Hij
bevestigde dit standpunt aan Van Roijen op 25 april. Ook Van Roijen deed
tijdens dit gesprek een belangrijke concessie. Hij verzekerde Hatta dat
Nederland geen nieuwe deelstaten op Java en Sumatra in het leven zou
roepen.426 Beel had grote problemen met deze concessie. Het betekende de
doodsklap voor de vorming van deelstaten op Sumatra, hetgeen Beel, ge
steund door Romme, belette uitvoering te geven aan zijn 'federalisatiepolitiek'. Enkel federalisering van de Republiek zelve kon haar dominante po
sitie in Indonesië terugbrengen tot een negara-status. 427 Overigens verliep
de federalisering zeer stroef. Het werd steeds moeilijker invloedrijke antirepublikeinse Indonesiërs te vinden, vooral op Java en op Sumatra.
Op 28 april had Van Roijen een onderhoud met sultan Hamengkoe Boewono IX van Djokjakarta, van wie bekend was dat hij veel invloed had in
TNI-kringen. In dit gesprek deed Van Roijen zijn tweede belangrijke con
cessie. Nederland zou bereid zijn zijn troepen terug te trekken uit een groter
gebied dan enkel de stad Djokjakarta en haar directe omgeving. Ook hier
over deed zich een stevig meningsverschil voor met Beel en Spoor. De laatsten bleven van mening dat de Republiek volledig toegankelijk moest blij
ven voor het Nederlandse leger en geen bevoegdheden mocht krijgen die
uitgingen boven die van een deelstaat428
Beel werd hierin gesteund door Romme. Deze schreef hem op 29 april:
'Wij moeten naar mijn mening tot en met den prijs van het volledige
abandonnement eraan vasthouden, dat de Republiek alleen kan terugkeeren als een normale en dus niet souvereine deelstaat.’429 Bij zijn minister
vond de HVK veel minder gehoor. Van Maarseveen liet weten dat het kabi
net bereid was de deelstaatvorming op te schorten voor de duur van de pre
liminaire conferentie en van de RTC 430 Hij volgde daarmee het advies van
Van Roijen op.
De stemming bij Beel en Spoor was zodanig in mineur, dat zij besloten
dat de legercommandant de traditionele radiorede tot de troepen ter gele
genheid van de verjaardag van de koningin - dit jaar voor het eerst op 30
april - niet zou houden. Dit besluit leidde weer tot irritatie bij Van Maarse
veen, die Beel telegrafisch hierover de mantel uitveegde.431 Tegelijkertijd
poogde Van Maarseveen wat van de kou uit de lucht te halen door in het
kabinet voor te stellen Spoor te bevorderen tot generaal. Drees hield het
voorstel echter aan. Hij wilde eerst laten onderzoeken in hoeverre deze be
vordering automatisch tot andere rangverhogingen zou leiden. In het kabi
net bestond overigens onder meer bij Lieftinck en Götzen begrip voor het
standpunt van Beel, maar de raad zwichtte voor het argument van Van
Roijen dat de Republikeinen de besprekingen zouden afbreken indien
voortgegaan werd met het vormen van nieuwe deelstaten. Nederland zou
dan nergens op enig begrip kunnen rekenen voor zijn houding.432
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Beel vroeg Romme bij Van Maarseveen te interveniëren. In zijn dagboek
noteerde hij: '(•••) maak mij ernstig ongerust dat met betrekking tot Djokja
slechts door het doen van concessies, welke op grond van mijn verantwoor
delijkheid voor mij niet aanvaardbaar zullen zijn, overeenstemming met
de Rep. delegatie zal zijn te verwachten.'433
Voor Van Roijen begon de tijd inmiddels te dringen; op 10 mei zou de
Algemene Vergadering van de VN het Indonesiëdebat beginnen. Intensieve
onderhandelingen en veel informele gesprekken, met Cochran in de rol
van een zeer actieve en vasthoudende bemiddelaar, brachten uiteindelijk
op 5 mei overeenstemming tussen de twee delegaties die ieder afzonderlijk
een verklaring zouden afleggen. Twee punten waren opengelaten: de pre
cieze omvang van het Republikeins territorium en de positie van Republi
keinse gebieden buiten Djokjakarta, zoals bijvoorbeeld het nog steeds niet
bezette Atjeh.434
Van Roijen slaagde erin zijn delegatie unaniem achter het bereikte resul
taat te krijgen. De delegatie schreef op 6 mei een uitvoerig advies aan de re
gering 435 Vervolgens legde Van Roijen de resultaten van de onderhande
lingen voor aan Beel en Spoor. Roem rapporteerde op zijn beurt aan Soe
karno en Hatta. De Republikeinse leiders weifelden. Cochran trok hen ech
ter over de streep door hen de verzekering te geven dat de VS de soeverei
niteitsoverdracht garandeerden. Bovendien liet hij doorschemeren, dat
daarna substantiële Amerikaanse economische hulp te verwachten viel. Op
6 mei stemden Soekarno, Hatta en bijna de volledige Republikeinse dele
gatie met de conceptteksten in.436
Aan Nederlandse kant lieten Beel en Spoor zich niet overtuigen. Beel
schreef op 6 mei een lijvig advies aan het kabinet. Hij zag in het onderhan
delingsresultaat een breuk met het gevoerde beleid. Hij noemde drie hoofd
bezwaren. In de eerste plaats dat de Republiek hersteld werd in een status
die afweek van die der overige deelstaten. Hierin had Beel volstrekt gelijk.
Het beleid van de Nederlandse regering was er al bijna vier jaar lang op ge
richt geweest om van de Republiek een deelstaat te maken. Oorspronkelijk
zou die deelstaat Sumatra en Java omvatten, maar na de tweede politionele
actie was de gedachte uitgegaan naar, onder meer, een deelstaatje op Midden-Java. In de tweede plaats verwierp Beel de verplichting die Nederland
op zich nam om 'de verdere staatkundige vormgeving op Java en Sumatra
te laten rusten’. Beel zag dit als een in de steek laten van al diegenen (bij
voorbeeld T. Mansoer op Sumatra) die zich sinds december met Neder
landse steun hadden beijverd voor de oprichting van nieuwe deelstaten in
voormalig Republikeins gebied. Beel raakte hier aan de ambivalentie van
het Nederlandse beleid van de voorgaande jaren. Enerzijds werd de opde
ling van het Republikeinse grondgebied in nieuwe deelstaten gestimuleerd,
anderzijds werd tegenover de Veiligheidsraad steeds opnieuw verklaard dat
Nederland zich baseerde op de beginselen van de akkoorden van Lingga
djati en Renville. Het meest explosieve argument vermeldde Beel aan het
eind van zijn advies: Spoor en de legerraad konden niet instaan 'voor de
militaire gevolgen in en buiten het nieuwe Republikeinse gebied'. Inder
daad was het terugtrekken van de Nederlandse troepen uit de residentie
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Djokjakarta en het overlaten van de handhaving van orde en rust aan een
Republikeinse 'politie'-macht een risico. Juist op dit punt immers waren
steeds de onderhandelingen stukgelopen. Beel sloot zijn negatieve advies af
met het dreigement af te treden indien het kabinet Van Roijen zou volgen:
'(...) dan zal het naar mijn overtuiging noodzakelijk zijn voor de tenuit
voerlegging van dit beleid hier te lande iemand te benoemen, die geloof
heeft in de mogelijkheid deze nieuwe gedragslijn te realiseren.'437 Het was
niet de eerste keer dat Beel ontslag aankondigde indien Den Haag zijn ad
vies niet zou volgen.
Van Roijen reageerde direct met een persoonlijk bericht aan de regering.
Hij betreurde het dat er een principieel verschil van mening tussen de dele
gatie en de HVK was ontstaan, maar hij handhaafde zijn advies omdat al
leen aanvaarding nog een 'laatste kans' bood op blijvende samenwerking
met Indonesië. Afwijzing zou een ramp zijn, omdat daarmee alle steun in
Indonesië èn internationaal verspeeld zou worden en ongetwijfeld sancties
zouden volgen.438 De geplande zitting van de Algemene Vergadering van
de VN was wat dat betreft een waarschuwing. Overigens nam de Algemene
Vergadering op 11 mei een resolutie aan waarin, gelet op de Van RoijenRoem-verklaringen, de behandeling van de kwestie-Indonesië werd uitge
steld tot september.
Beel vertrekt

Alvorens de ministerraad zich over het vraagstuk zou buigen, riep ze op 6
mei de Commissie van Negen bijeen. Van de belangrijkste leden ontbrak
Tilanus. De PvdA-leden onderschreven - zoals verwacht kon worden - het
standpunt van Van Roijen. Dat deed ook de VVD'er Vonk en zelfs de
ARP'er Meijerink was niet volstrekt afwijzend. Romme hield enkele slagen
om de arm. Hij wenste een verklaring van de UNCI dat, indien één van de
partijen zich niet aan de afspraken zou houden, die geacht kon worden te
handelen in strijd met de uitspraak van de Veiligheidsraad. Dit voorstel
werd door Van Maarseveen afgewezen op grond van het feit dat Nederland
de bevoegdheden van de UNCI steeds had ontkend en afgewezen. Direct na
de bijeenkomst ontving de minister een persoonlijk schrijven van Romme,
waarin deze zich volledig achter het standpunt van Beel schaarde 439 Rom
me had de neiging in de openbaarheid met veel omhaal weinig duidelijk
heid te verschaffen, maar benutte voluit het informele circuit voor zijn 're
gie'. In dat circuit woog zijn politiek gewicht zwaar, hetgeen hem blijkbaar
aanmoedigde steeds de politieke grenzen bij zijn 'tegenstanders' af te tasten.
's Middags kwam de ministerraad bijeen.440 Van Maarseveen nam het
advies van Van Roijen ondanks de ernstige bezwaren van Beel. Hij wees
erop dat de gevolgen van afwijzen nog ernstiger zouden zijn en dat Beel
geen alternatief wist te bieden. Bovendien was de militaire situatie zeer
slecht geworden: grote verliezen441 en een sterke guerrilla. Zijn collega's
waren het met hem eens. Drees noemde de bezetting van Djokjakarta in de
cember ’een mooi staaltje van militair optreden’, maar de feiten wezen uit
dat een militaire oplossing niet langer mogelijk was. Ook Lieftinck bena476
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drukte het ontbreken van een alternatief. Hij meende zelfs dat de onder
handelingen van de Republiek 'een coöperatief lichaam' hadden gemaakt.
Van Schaik deelde dit optimisme niet. Hij twijfelde vooral aan de effecti
viteit van een Republikeinse oproep tot een staakt-het-vuren, maar ook hij
moest erkennen dat er geen alternatief voorhanden was. Stikker memo
reerde de aandrang vanuit het bedrijfsleven om zo spoedig mogelijk tot een
politieke oplossing te komen. De onduidelijke houding van de KVP-fractie
baarde de raad zorgen. Van Maarseveen verwachtte echter dat lang niet alle
KVP-kamerleden het standpunt van Romme en Beel zouden volgen. Gelet
op het standpunt van Romme was men het er evenwel over eens dat spoe
dig een regeringsverklaring in de Kamer noodzakelijk was.
De ministerraad besloot unaniem het advies van Van Roijen over te ne
men, in de Tweede Kamer verantwoording af te leggen en een beroep op
Beel te doen om aan te blijven. Van Maarseveen telegrafeerde de beslissing
aan Beel en Van Roijen. De minister sprak van een 'moeilijk besluit' en
'het best mogelijke resultaat'. Beel stuurde per ommegaande zijn ontslag
brief. Op 11 mei maakte hij zijn voornemen publiek.442 Spoor, die de con
clusies van Beel over de Van Roijen-Roem-overeenkomst volledig onder
schreef, besloot uiteindelijk op zijn post te blijven. Hij voelde zich daartoe
tegenover zijn troepen verplicht en hoopte 'de ramp zoveel mogelijk te be
perken'.443
Beel had al in april aan Romme laten weten de concessies moe te zijn.
Nu was de maat echter vol. Hij schreef Romme dat hij niet meer bereid was
onder dit kabinet verder te werken nu het beleid 'geheel in PvdA-vaarwater’ verzeild was geraakt. Aan zijn familie schreef Beel: ’lk keer terug
naar Nederland en hoop een tijdje te kunnen vissen, althans uitblazen.'444
Een uiterst royale pensioenvoorziening maakte dit voornemen gemakke
lijk uitvoerbaar.
De Van R oijen-Roem -verklaringen

In Batavia legden op 7 mei de twee delegatieleiders verklaringen af die de
geschiedenis zouden ingaan als de Van Roijen-Roem-verklaringen.
Roem verklaarde uit naam van Soekarno en Hatta dat hij, overeen
komstig de resolutie van de Veiligheidsraad van 28 januari en het besluit
van 23 maart, voorstond allereerst de uitvaardiging van een bevel aan de
gewapende aanhangers van de Republiek om de guerrilla-oorlog te staken,
ten tweede samenwerking gericht op het herstel van de vrede en het hand
haven van orde en recht, en ten slotte deelneming aan een Ronde-Tafelcon
ferentie te Den Haag teneinde de onvoorwaardelijke overdracht van de vol
ledige soevereiniteit aan de VSI te bespoedigen. Soekarno en Hatta verbon
den zich te zullen aandringen op de aanvaarding van deze punten door de
regering van de Republiek, 'zo spoedig mogelijk nadat deze weder in Djok
jakarta zal zetelen'.
Namens de Nederlandse regering verklaarde Van Roijen akkoord te gaan
met de terugkeer van de Republikeinse regering naar Djokjakarta. De Ne
derlandse regering was bereid alle militaire operaties te staken en onmiddel477
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lijk alle politieke gevangenen vrij te laten die sinds 17 december 1948 in de
Republiek waren gearresteerd. De Nederlandse regering zou zich onthou
den van de instelling of erkenning van federale bestuursgebieden op het ge
bied dat vóór 19 december 1948 onder Republikeins gezag stond, en van de
uitbreiding van bestaande negara's en daerah's ten koste van dat gebied. De
Nederlandse regering erkende het bestaan van de Republiek als een staat,
die deel zou uitmaken van de VSI: 'Indien een voorlopig vertegenwoordi
gend lichaam voor geheel Indonesië zal worden ingesteld en het derhalve
noodzakelijk zal zijn om het aantal der vertegenwoordigers van de Repu
bliek in dat lichaam vast te stellen, zal dit aantal gelijk zijn aan de helft van
het aantal niet de Republiek vertegenwoordigende leden.' In overeenstem
ming met de ruling van de Veiligheidsraad van 23 maart was Nederland
volledig bereid alles in het werk te stellen om een conferentie te doen
plaatsvinden onmiddellijk na terugkeer van de Republikeinse regering in
Djokjakarta. 'Op deze conferentie zullen besprekingen gehouden worden
over de wijze, waarop de onvoorwaardelijke overdracht van werkelijke en
volledige soevereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië, in over
eenstemming met de Beginselen van de Renville, zal kunnen worden be
spoedigd.'445
De reacties op de verklaringen waren uiteenlopend. In Indonesië reageer
den veel Republikeinen teleurgesteld. De krant Merdeka sprak zelfs van een
nederlaag. Pas eind mei zouden de grootste politieke partijen, Masjoemi en
de PNI, bekend maken dat zij het akkoord steunden. Sjahrir en zijn Partai
Socialis Indonesia namen afstand van het akkoord. De TNI verzette zich; zij
was aan de winnende hand en moest desondanks de wapens neerleggen. De
noodregering op Sumatra voelde zich - begrijpelijk - gepasseerd. In eerste
instantie weigerde Sjafroedin zelfs overleg met Hatta.446
In federalistische kringen was men ook niet onverdeeld positief. De BFO
liet op 7 mei al een verklaring uitgaan, waarin men de Van Roijen-Roemverklaringen in overeenstemming noemde met de eigen resolutie van 3
maart, en sprak de wens uit voorafgaand aan de RTC met de Republiek een
inter-Indonesische conferentie te beleggen over de hoofdlijnen van de
staatsinrichting van de VSI, inclusief de vorming van de eerste nationale fe
derale regering. Op Sumatra was uiteraard sprake van teleurstelling bij de
genen die in voormalig Republikeins gebied bezig waren met het opzetten
van nieuwe deelstaten. De BFO vroeg de UNCI opnieuw tot de onderhande
lingen te worden toegelaten. Roem liet weten geen bezwaar te hebben tegen
consultatie van de federalisten door de UNCI.447
In de Nederlandse pers werd voorzichtig gereageerd. Het Vrije Volk was
gematigd positief, zij het dat het twijfels had over de mogelijkheden van
Soekarno en Hatta om werkelijk een staakt-het-vuren bij de guerrillatroepen te bereiken. Romme hield zich op de vlakte in zijn commentaar in
de Volkskrant. Hij vroeg zich af hoe de regering vorm zou geven aan haar
verantwoordelijkheid voor vrijheid en orde in heel Indonesië. Hij sloot af
met: 'Bij deze stand van het geding lijkt het ons niet wel mogelijk tot een
afgeronde beoordeling der tot nu bereikte overeenstemming te komen.’ Het
ARP-dagblad Trouzu zag, naar verwacht kon worden, in het akkoord niets
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positiefs. Het CPN-dagblad De Waarheid was ook negatief in zijn beoorde
ling.448 In afwachting van de voor 12 mei geagendeerde regeringsverklaring
viel uit de Nederlandse pers op te maken dat de oppositie van ARP en CPN
opnieuw vaststond en dat de houding van de KVP onduidelijk was. Dat
laatste gold ook voor de CHU. Tijdens een congres op 20 en 21 april 1949 was
fractie- en partijvoorzitter Tilanus geconfronteerd met sterke oppositie te
gen zijn Indonesiëbeleid, onder leiding van Rijkseenheid-voorman F.C.
Gerretson en het Eerste-Kamerlid Reijers. Het Tweede-Kamerlid H,K,J,
Beernink van de CHU verklaarde op 27 mei 1949 in het weekblad Koningin
en Vaderland dat het akkoord strijdig was met de Grondwet.
In Batavia waren inmiddels op 9 mei - conform de verklaring van Van
Roijen - twee commissies ingesteld om de terugkeer en het staakt-het-vuren
uit te werken. De commissies begonnen met hun besprekingen op 11 mei.
Beel constateerde met recht in een schrijven aan Romme: 'Nu beginsel-beslissing internationaal bekend niet meer te ontkomen aan accoord ter zake
technische uitwerking.' Romme antwoordde met: 'Acht met U afwijzing
overeenkomst thans niet meer mogelijk.'449 Ondanks het feit, dat er nog
een regeringsverklaring moest worden afgelegd, waarover de Kamer nog
zou debatteren, konden de commissies in Batavia gewoon starten en door
werken; er was geen weg terug. Wederom werd het Nederlandse parlement
met een fait accompli geconfronteerd.
De regeringsverklaring

Op 12 mei legde Van Maarseveen in de Tweede Kamer een verklaring af. In
vergelijking met de regeringsverklaring van 16 februari was een belangrijk
verschil te constateren: Nederland had inmiddels ingestemd met een terug
keer naar Djokjakarta. De minister verdedigde deze stap door er op te wij
zen dat de Republikeinse leiders, anders dan in december 1948, bereid waren
deel te nemen aan een federale regering en maatregelen zouden nemen te
gen de guerrilla. Van Maarseveen wees op de instemming die de overeen
komst internationaal had ondervonden. Hij vermeldde ook de instemming
die de BFO aan de overeenkomst gegeven had. De minister erkende de 'de
viaties' die de regering zich had veroorloofd, alsmede de risico’s die de
overeenkomst in zich droeg. Naar zijn overtuiging was er thans een moge
lijkheid aanwezig voor een vreedzame oplossing van het probleem. 'Van
overheersend belang’ waren volgens Van Maarseveen de goede bedoelin
gen om de moeilijkheden te verkleinen: 'In het licht daarvan verbleekt de
betekenis van bepalingen, die op zich zelf een van beide partijen zwaar kun
nen vallen en zelfs te zwaar zouden zijn, indien zij aan de goede bedoelin
gen van de wederpartij zouden moeten twijfelen.'450 Regeringsverklarin
gen over Indonesië waren steeds gekenmerkt door legalisme en wat dat be
treft vormde deze rede van de jurist Van Maarseveen, met de nadruk op
vertrouwen in de 'goede bedoelingen' van Soekarno en Hatta, een breuk
met het verleden. Noodgedwongen, want Nederland had in Indonesië geen
been meer om op te staan. Zowel politiek als militair was het beleid 'ont-
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spoord' en restte enkel nog een beroep op de goede trouw van Soekarno en
Hatta, èn op de VS als borg.
Op voorstel van Kortenhorst werd het debat uitgesteld tot 17 mei, opdat
de regering zich kon beraden op de zojuist bekend geworden ontslagaanvra
ge van Beel. Blijkbaar hoopte de regering toch nog Beel tot andere gedachten
te brengen. Die hoop had ook Romme. Aan Beel telegrafeerde hij die dag
over het overleg in de KVP-fractie: ’Heb voorts in fractie bepleit Regering te
doen vallen wegens gemis vertrouwen in haar bij verdere uitwerking der
statements, maar kreeg slechts kleine minderheid mee. Rest schrikt terug
voor zulk wegjagen en evenmin steun te verwachten bij VVD en CH.'
Romme overwoog een motie in te dienen waarbij Nederland 'zich tot geen
enkele troepenterugtrekking of belemmering in troepenbeweging mag ver
plichten voor feitelijk herstel (...) van toestand van orde en rust'. 'Kunt Gij
ingeval van een dergelijke uitspraak blijven en zo neen bij welke aanvul
ling dan wel?' zo vroeg Romme die tevens uiting gaf aan zijn eigen frustra
ties door te melden, dat hij overwoog om af te treden als fractievoor
zitter.451 Beel antwoordde: 'Houding VVD en CH mij een raadsel. (...) Laat
fractie onder gegeven omstandigheden volstaan met verdere distantiëring.
M.i. beter geen motie door voorlopig zeer gereserveerd, afwachtende hou
ding.' Beel pleitte voor een 'strak omlijnd standpunt', met daarin o.a. 'ern
stig bezwaar tegen aan rep. gegeven status': 'Als representant van de thans
afgesneden koers moet ik niet terugkomen op mijn beslissing, welke ik na
zeer rijpe overweging nam. (...) onder geen omstandigheden moet gijzelf
heengaan.'452
Een koninklijke rel

Sinds het aftreden van Sassen en het aantreden van Van Maarseveen als interimminister speelde de kwestie van de definitieve bezetting van de va
cante post. De taak hiervoor een oplossing te vinden berustte bij vice-pre
mier en formateur Van Schaik. Deze deed in maart enkele pogingen een
nieuwe minister van Overzeese Gebiedsdelen te vinden. Hij vroeg oudminister van Economische Zaken, M.P.L. Steenberghe, die echter weigerde.
Van Schaik liet het zoeken al snel rusten, toen duidelijk werd dat Van
Maarseveen bereid was om op Overzeese Gebiedsdelen te blijven tot en met
de RTC.453
Op 16 mei kwam Drees echter met een onthutsende mededeling: de ko
ningin had bezwaren tegen Van Maarseveens benoeming tot minister van
Overzeese Gebiedsdelen. Van Maarseveen vroeg direct belet bij koningin
Juliana. Op 17 mei bleek tijdens het gesprek dat hij 'niet het vertrouwen'
van de koningin genoot. De minister schreef daarop aan Drees dat hierdoor
zijn positie in het kabinet een onmogelijke was geworden en vroeg daarom
ontslag.454
Diezelfde dag begon ’s middags het debat in de Tweede Kamer over de re
geringsverklaring en het ontslag van Beel. Van Maarseveen diende de vol
gende dag de Kamer te antwoorden. Een ongelukkiger moment om zijn mi
nister voor Overzeese Gebiedsdelen kwijt te raken bestond er voor Drees
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niet. Constitutioneel dreigde bovendien een crisis, omdat de koningin het
ontslag aanvaard had. In ieder geval steunden Stikker en Van Schaik Van
Maarseveen, zodat zelfs de val van het gehele kabinet dreigde.455 Drees wist
deze onverwachte crisis te bezweren. Dezelfde dag nog deed hij op Van
Maarseveen zowel in een gesprek als in een brief een dringend beroep zijn
ontslagaanvrage in te trekken: 'Het zou noodlottig zijn, indien gij u thans
uit het kabinet zoudt terugtrekken.' Drees schreef aan de koningin te heb
ben gezegd 'hoezeer gij èn als Min. Binnenlandse Zaken èn als Min. O.G.
ons aller vertrouwen geniet'.456
Door het gesprek met Drees èn door diens brief èn door de steun van zijn
collega's, kon Van Maarseveen ervan uit gaan, dat het contraseign er niet
zou komen. Drees wist vervolgens de koningin ervan te overtuigen dat zij
haar bezwaren moest inslikken en op 23 mei werd de benoeming van Van
Maarseveen tot minister van Overzeese Gebiedsdelen definitief. Over de
vervulling van de aldus ontstane vacature aan Binnenlandse Zaken werd
nog overleg gevoerd door Drees en Van Schaik 457
Onduidelijk is welke bezwaren koningin Juliana precies tegen Van Maar
seveen koesterde. Gezien het tijdstip kunnen er twee kwesties hebben ge
speeld. In de eerste plaats het ontslag van Beel. Beel was een vertrouweling
van koningin Juliana, die de regentes had begeleid in 1947-1948. Hij is dat
nadien nog twintig jaar gebleven. Zijn heengaan heeft de vorstin mogelijk
geschokt en wel zodanig dat zij een definitieve benoeming van 'boosdoe
ner' Van Maarseveen wenste tegen te houden. In de tweede plaats was er
het ontslag van de burgemeester van Den Haag, W.A.J. Visser. De burge
meester had voor buitenlandse reizen meer deviezen gebruikt dan hij ach
teraf kon verantwoorden. Van Maarseveen, in zijn kwaliteit van minister
Binnenlandse Zaken, had de burgemeester gesuggereerd dat, indien hij ter
stond ontslag zou vragen, hem dat wellicht eervol verleend zou worden.
Na overleg met de procureur-generaal moest Van Maarseveen dit weer te
rugnemen. De procureur-generaal had laten weten dat strafvervolging zou
plaatsvinden.458 Ook in deze kwestie ging het om een goede bekende van de
koningin.
De vervanging van Beel

In de korte aanloop naar het kamerdebat had het kabinet nog een acuut pro
bleem op te lossen. Al op 9 mei - het ontslag van Beel was nog niet definitief
- had Van Maarseveen in de ministerraad geconstateerd, dat ingeval van
een vervanging van Beel er tegenover legercommandant Spoor een 'man
van gezag’ gesteld moest worden. Voor Drees, de PvdA-ministers en Stikker
was de persoon Spoor een belangrijke reden om spoed te betrachten met de
opvolging van Beel. De generaal was zeer gezien bij zijn manschappen,
maar had ook politiek veel gezag.459 Op 14 mei had Van Maarseveen Beel
en Van Roijen hierover om advies gevraagd. De minister noemde daarbij
drie namen: A.H.J. Lovink (secretaris-generaal op Buitenlandse Zaken), Neher (directeur-generaal van de PTT, oud-minister en tot januari 1949 gedele
geerde van het opperbestuur, dat wil zeggen lid van de Nederlandse onder481
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handelingsdelegatie) en Bolderhey (voorzitter van de Ondernemersraad
N ed erlands-Indië).460 Uit de stukken wordt niet duidelijk of Beel advies
heeft uitgebracht. De keus was hoe dan ook niet eenvoudig voor hem. Neher was prominent lid van de PvdA en adviseur van Drees en had in 1948
nadrukkelijk gesolliciteerd naar de positie van HVK, waarbij hij de
voorkeur had van Van Mook. Bolderhey behoorde tot de adviseurs van
Stikker en had zich al in september 1948 tegen een militaire actie verklaard.
Lovink was al anderhalf jaar Stikkers rechterhand ten departemente. In een
telefoongesprek met Drees gaf Van Roijen drie namen door: Stikker,
Lovink en H.L. s'Jacob (secretaris-generaal van Financiën en lid van de delegatie-Van Roijen).
De ministerraad stelde een aantal criteria vast. De kandidaat moest be
schikken over staatkundig inzicht, financieel-economisch geschoold zijn,
'min of meer a-politiek' en bereid regeringsbesluiten uit te voeren, ook in
dien hij het er persoonlijk niet mee eens was. Neher viel zo af. Stikker kon
volgens Drees in het kabinet niet gemist worden. Van Roijen had een zwak
ke gezondheid en kwam daardoor niet in aanmerking. Bolderhey, kreeg on
voldoende steun, zodat de keuze uiteindelijk beperkt werd tot Lovink en
s'Jacob. De schriftelijke stemming viel uit in het voordeel van Lovink.
Drees rondde de discussie af met vast te stellen dat de benoeming van Lo
vink pas na het kamerdebat kon plaatsvinden. Immers, de Kamer kon de
regering ten val brengen waardoor Beel zou kunnen aanblijven.461
Zw anezang in de Tweede Kamer

Bij de opening van het debat in de Tweede Kamer op 17 mei zaten bijna alle
ministers achter de regeringstafel. Enkel In 't Veld ontbrak. Het tekende het
gewicht dat de regering aan het debat gaf. Geheel gerust op de goede afloop
kon zij niet zijn. Met name in de fracties van KVP en CHU rommelde het,
terwijl in juni gemeenteraadsverkiezingen gehouden zouden worden.
Voorafgaande aan het eigenlijke debat gaf Van Maarseveen een aanvul
lende regeringsverklaring naar aanleiding van het ontslag van Beel. De mi
nister gaf kort aan waarom Beel tot zijn besluit was gekomen. De bezwaren
van de HVK waren gericht tegen de vorm en omvang van het herstel der
Republiek en tegen de verplichting om voorlopig verdere staatkundige
vormgeving op Java en Sumatra te laten rusten. Dat laatste bezwaar van
Beel zag Van Maarseveen 'niet overwegend'; aan het federale streven op
Sumatra was immers geen einde gemaakt. De minister wees op de instem
ming van de BFO met de verklaring van Van Roijen en op het feit dat de fe
derale gedachte ook ten grondslag lag aan de overeenkomst: 'De Regering is
er echter van overtuigd, dat de HVK zijn vervanging in ’s lands belang
noodzakelijk acht. Uit dien hoofde eerbiedigt zij het besluit der HVK en zal
zij spoedig de benoeming van zijn opvolger doen plaatsvinden.'462
Evenals bij het aftreden van Sassen kreeg KVP-fractievoorzitter Romme
als eerste het woord. Hij had in de verantwoording van de regering een ant
woord op de vraag gemist 'waarom de Regering tot haar deviaties is over
gegaan geheel buiten de Kamer om' 463 De ontslagaanvrage van Beel 'weegt
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bij ieder lid van mijn fractie zwaar': 'Het lijkt wel zeker, dat het vertrouwen
in brede kringen in Indonesië (...) voorshands niet is versterkt.' Romme
stelde vast, dat 'het werkelijk bestaan van een vertrouwensgrondslag pas zal
kunnen blijken (...) uit de maatregelen, waarover men met betrekking tot de
uitwerking van de statements tot overeenstemming zal behoren te komen'.
Het bevriezen van de deelstaatvorming was voor de KVP-fractie 'een moei
lijk te verwerken facet'. Romme wilde weten waarom die bevriezing onder
deel van de overeenkomst had moeten uitmaken. Hij zag een tegenstelling
met het BlO-besluit, waarin het streven naar verdere federalisering was
vastgelegd.464 Ten aanzien van het herstel van de Republiek te Djokjakarta
maakte Romme een voorbehoud en hij vroeg de regering niet eerder te
besluiten dan nadat de Indonesische Commissie over de uitwerking van de
overeenkomst had kunnen spreken. Het voorbehoud gold in feite de over
eenkomst, omdat Romme verklaarde dat de KVP-fractie de gehele uitwer
king zou toetsen aan de nieuwe Grondwet en aan het BlO-besluit. In dit ver
band wees Romme op de plicht van de regering om afwijkingen van het
BlO-besluit en van de Grondwet in de vorm van wetsontwerpen aan het
parlement voor te leggen.465 Alles bijeen genomen volgde Romme het ad
vies dat Beel hem had gegeven: geen nee, geen motie, maar veel reserves.
Oud zag in 'dit beginselakkoord' niets dat onaanvaardbaar was. Over het
heengaan van Beel was de VVD-fractievoorzitter duidelijk: de HVK was
geen verantwoordelijke bewindsman en zijn vertrek was dan ook geen 'po
litiek feit'. Dat het dat toch dreigde te worden, was te wijten aan het feit dat
Beel 'een belangrijke politieke figuur in Nederland was vóórdat hij zich
naar Indonesië begaf'. Oud pleitte voor de benoeming in de vacature-HVK
van een niet-politieke figuur.466
Namens de PvdA-fractie noemde Schermerhorn de Van Roijen-Roemverklaringen ’een aangename verrassing' en 'een begin van opluchting'.
Hij zag nog wel de nodige problemen. Als eerste noemde hij het effect van
de overeenkomst bij de Nederlandse troepen. Hij zag slechts een mogelijke
oplossing in 'volstrekt eerlijke voorlichting van de troep (...) dwars tegen
alle defaitisten in’. Als tweede probleem noemde hij de tegenstellingen tus
sen Republikeinen en federalisten. Beide groepen zouden uiteindelijk sa
men een staat moeten vestigen.467 Zijn fractiegenoot Goedhart sloot zich
hierbij aan. Volgens hem was de nieuwe koers 'een overwinning op de Ne
derlandse militaire leiding in Indonesië en een overwinning op de traditioneel-conservatieve kringen’. Hij was kritisch over het beleid van de Neder
landse leiding in Batavia: 'De HVK wilde door een militaire zuivering con
sequent en zonder voorbehoud zijn doel bereiken. De situatie is er echter
niet naar, dat men met gezagsfetisjisme en draconisch geweld uit de moei
lijkheden zou kunnen komen.' Hij noemde het 'politiek volmaakt gezond’
dat Beel onder deze omstandigheden niet langer de verantwoordelijkheid
wenste te dragen468 Het PvdA-kamerlid plaatste zich met deze stellingname tegenover Oud. Gelet op het feit dat Beels positie als HVK uitvloeisel
was van afspraken tijdens de kabinetsformatie, sneed zijn argumentatie
meer hout dan die van Oud, voor wie Beel slechts een hoge ambtenaar was.
Als derde PvdA-spreker mengde zich Van der Goes in het debat. Deze
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richtte zich vooral op de rede van Romme. Van der Goes verdedigde het be
sluit om voorlopig geen nieuwe deelstaten te vormen, ondanks het BlO-besluit. Het BlO-besluit was gebaseerd op de Noodwet en die eiste bekrachti
ging binnen drie maanden. 'Nu is het bekrachtigingsbesluit van het BlO-besluit lang geleden ingediend. Wij zijn het bijna vergeten. Niemand denkt er
meer aan, het nu (althans zonder ingrijpende wijzigingen) te gaan bekrach
tigen. Ik denk, dat de Minister, als wij dit nu gingen behandelen, zelf zou
zeggen: Ik moet even nakijken, wat er nog van overeind staat. Het
zweeft.'469
Tilanus had grote moeite met de Van Roijen-Roem-verklaringen. Hij
deelde de bezwaren van Beel en kon met name begrijpen dat deze geen ver
trouwen stelde in een verklaring namens Soekarno en Hatta. Binnen de
CHU-fractie bestond 'grote zorg' dat van het staken van de guerrilla in de
praktijk weinig terecht zou komen. Tilanus sloot zich aan bij de opmerkin
gen van Romme, maar was heftiger in zijn beoordeling: 'Wanneer ik nu
ten slotte pro en contra tegenover elkaar afweeg, zie ik naast enkele punten
van voordeel grote nadelen en vooral grote risico's staan.'470 Tot een hard
afkeuren kwam Tilanus echter niet. In de lijn der verwachting deden de
verschillende woordvoerders van de oppositie dat wel.
Namens de ARP-fractie spraken Schouten en Gerbrandy. Schouten con
cludeerde dat het beleid van de regering gebaseerd was op vertrouwen. Dat
vertrouwen was volgens hem echter nergens op gegrond.471 Gerbrandy be
sloot een felle aanklacht tegen Soekarno en Hatta met veel pathos: 'Minister
Van Maarseveen, gelovig Rooms-Katholiek Minister, mede-Christen, be
grijp het toch, welk een lijden zich zal uitstorten over Indonesië, want gij
ziet het in de gehele wereld, dat het pacteren met de opstand, ook al gebeurt
het onder dwang van Amerika, nooit anders dan bloed en tranen geeft.'472
Ook Welter kon in de overeenkomst niets positiefs ontdekken. Hij conclu
deerde dat de feitelijke soevereiniteit over Indonesië niet meer berustte bij
de Nederlandse regering, maar bij de UNCI. Welter sprak van de 'capitula
tie van 7 mei'. Uiteraard zag hij in het aftreden van Beel een goede gelegen
heid om zijn voormalige partijgenoten zout in de wonden te strooien: 'Na
Sassen: Beel. De Katholieke Volkspartij is niet gelukkig met haar Indische
politiek. Haar hoofdmannen met de praktijk geconfronteerd, weigeren die
politiek uit te voeren.'473 SGP-woordvoerder Zandt, tenslotte, zag in de
overeenkomst van Batavia 'niet anders dan het begin van het einde'.474
Voor de CPN spraken De Groot en Gortzak. Beiden dienden een motie in.
De motie van De Groot vroeg erkenning van de Republiek als zelfstandige
staat, terugtrekking van de Nederlandse troepen en, ten slotte, onvoor
waardelijke vrijlating van alle politieke gevangenen. De motie van Gortzak
vroeg om de instelling van een onafhankelijke commissie voor onderzoek
naar door Nederlandse militairen gepleegde 'mishandelingen en wreedhe
den'.475
Nadat Gortzak gesproken had, werd de vergadering om kwart voor twee
's morgens geschorst. Van Maarseveen antwoordde de Kamer later die och
tend. De minister wees Schouten en Welter er op dat zij geen alternatief
hadden aangedragen. Hij riep hen daarom op 'zich achter de Regering te
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scharen, nu een andere uitweg (...) niet mogelijk is'. Het verwijt van Rom
me, Tilanus en Schouten dat de Kamer voor een fait accompli was geplaatst
werd door Van Maarseveen afgewezen. Hij wees erop dat het beleid zijn
schaduwen vooruit had geworpen: '(...) vanaf 27 maart moest de heer
Schouten weten, dat de mogelijkheid van een herstel in Djokja mogelijk
was. Wanneer hij zich daartegen wilde kanten, had hij de parlementaire
middelen tot zijn beschikking om de Regering daarover tot verantwoording
te dwingen.' Romme kreeg overigens de toezegging dat de uitwerkingen
van de overeenkomst aan de Indonesische commissie zouden worden
voorgelegd alvorens het kabinet erover zou besluiten. Oud kreeg te horen
dat de regering inderdaad overwoog om in de vacature-HVK geen promi
nent politicus te benoemen. Terwijl De Groot geen antwoord kreeg, stond
Van Maarseveen geruime tijd stil bij de motie van Gortzak. Hij wees er op
dat de motie impliceerde dat men geen vertrouwen stelde in de Nederland
se autoriteiten in Indonesië, die daar tot taak hadden excessen op te sporen
en te bestraffen.476
Slechts enkele kamerleden hadden hierna nog behoefte aan een repliek.
Romme bleef bij zijn treurnis over het bevriezen van de verdere deelstaatvorming. Schouten noemde het antwoord van de minister 'volstrekt onbe
vredigend': 'Achter de Regering scharen kunnen wij ons tot ons leedwezen
niet.' Goedhart liet weten geen vertrouwen te hebben in het bestaande on
derzoek naar de excessen. Hij kondigde een PvdA-voorstel in deze aan.
Vandaar dat hij geen behoefte had aan de CPN-motie 477 De moties kregen
alleen de stemmen van de CPN-fractie.
Lovink de conservatief

In de zes dagen tussen het debat in de Tweede Kamer over de regerings
verklaring en het debat in de Eerste Kamer over de begroting van Overzeese
Gebiedsdelen, beperkte de regering zich tot het afronden van de personele
kwesties. Het kabinet besloot op 23 mei alsnog om luitenant-generaal Spoor
te bevorderen tot generaal. Deze bevordering diende mede er toe om in
hem de Nederlandse troepen te eren. De dag waarop het kabinet tot zijn be
vordering besloot en het KB openbaar werd gemaakt, werd Spoor getroffen
door een hartstilstand. Beel deelde hem zijn bevordering mee op zijn ziek
bed. Spoor overleed op 25 mei. Tot zijn opvolger werd benoemd generaalmajoor D.C. Buurman van Vreeden, chef van de generale staf in Indonesië.
Tevens benoemde het kabinet Lovink definitief tot opvolger van Beel in
Batavia. Geboren in Den Haag in 1902, groeide Lovink op in NederlandsIndië, waar zijn vader directeur van de Landbouw was. Na zijn studie aan
de Handelshogeschool in Rotterdam trad hij in dienst van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Deze kundige bestuurder en diplomaat maakte
een snelle carrière. In 1935 werd hij hoofd van de dienst Oostaziatische
Zaken die in Batavia was gevestigd. In maart 1942 vertrok hij in opdracht
van de gouverneur-generaal naar Londen waar hij werd benoemd tot secre
taris-generaal van het ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk. Vervolgens diende hij als ambassadeur in China en de Sovjet485
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Unie. In december 1947 werd hij benoemd tot secretaris-generaal op Buiten
landse Zaken.478 Lovink stond bekend als zeer conservatief, ook waar het
ging om de Indonesische politiek. Zo was hij verklaard tegenstander van
Linggadjati. In 1946 en 1947 stond hij herhaaldelijk op de nominatie voor
een belangrijke post in de Indonesische politiek onder meer als mogelijk
vervanger voor Van Mook.479 Zijn benoeming tot HVK ontmoette veel kri
tiek in progressieve ambtelijke en politieke kringen in Den Haag en Bata
via. Men betwijfelde of hij de aangewezen man was om Indonesië's laatste
stappen op weg naar onafhankelijkheid mee te maken. We hebben gezien
dat voor het kabinet de keuze zeer beperkt was. Lovink beschikte over een
grote kennis van de Indonesische kwestie en - last but not least - men hoop
te in hem een loyale ambtenaar te vinden die, anders dan Van Mook en
Beel, de regeringsinstructies stipt zou uitvoeren 480
De Eerste Kam er

Op 24 mei behandelde de Eerste Kamer de begroting van Overzeese Gebieds
delen.481 De senaat vond de ministers Van Maarseveen, Van Schaik, Lief
tinck en Götzen tegenover zich. Als eerste sprak Jonkman. De oud-minister
toonde zich verguld met de in maart ingezette koerswijziging die hij ty
peerde als een werken in de richting van de destijds door het PvdA-partijbestuur aangenomen resolutie-Vos. Jonkman concludeerde 'dat naar onze
mening op 18 December 1948 wellicht het roer is omgegaan, maar in Maart
de koers is gewijzigd in de richting, die wij wensen’. Triomfantelijke woor
den bedoeld voor de VVD en voor de eigen, in december sterk gefrustreer
de, achterban. Over het ontslag van Beel en de benoeming van Lovink was
Jonkman al even triomfantelijk. Hij verweet Beel een te Nederlands zicht
op de problemen te hebben, zonder begrip voor Indonesische of internatio
nale aspecten. Lovink was volgens hem een minder 'moederlandse' staats
m an.482
Ook VVD-woordvoerder Molenaar toonde zich ingenomen met de keuze
voor Lovink. Hij zag in de nieuwe HVK vooral iemand met voldoende
kennis van de 'Indonesische geestesgesteldheid’. Molenaar ontkende dat er
sprake zou zijn van een koerswijziging, uitgezonderd één punt: de terug
keer naar Djokjakarta van de Republikeinse regering. Maar hierover was hij
niet ongerust: 'De terugkeer naar Djokja is nl. gekoppeld aan de vervulling
van den primairen eis, dien de Regering steeds gesteld heeft; zekerheid voor
orde, rust en veiligheid.' Verderop in zijn betoog werd Molenaar zelfs onge
woon positief. Hij complimenteerde de regering en toonde zich hoopvol:
'De Regering dient mede door onze steun in de komende weken zo sterk
mogelijk te staan.'483
De KVP'er Kerstens was, in tegenstelling tot Romme enkele dagen eer
der, bijna jubelend over de bereikte overeenkomst. De regeringsverklaring
van 12 mei had hem als een verlossing in de oren geklonken. Naar zijn me
ning was er geen sprake van 'deviaties’, zoals Van Maarseveen had gesteld,
maar van ’een complete koersverandering': '(...) in de politieke situatie van
de laatste jaren eigenlijk de eerste zwakke lichtstraal.' Door deze stap zou de
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internationale druk op Nederland nu afnemen en op de Republikeinen
komen te rusten, zodat een eventueel mislukken op hun conto geschreven
zou worden. Kerstens ging niet in op het vertrek van Beel. Hij richtte de
blik vooruit en sprak al over de RTC. Kerstens sloot af met de mededeling
dat zijn fractie zich met de nieuwe koers verenigde: 'Zij het dan, dat niet ie
der afzonderlijk lid van mijn fractie langs precies dezelfde onderdelen van
den weg tot dit besluit is gekomen, maar dat doet er verder niet toe.'484 In
vergelijking met de partijgenoten aan de overzijde van het Binnenhof was
het totaal ontbreken van enige reserves opmerkelijk in het betoog van Ker
stens.
Die reserves waren wèl ruim aanwezig in het betoog van de christelijkhistorische woordvoerder, J. de Zwaan. In de Eerste-Kamerfractie van de
CHU, vijf man sterk, zaten tenminste twee leden van wie bekend was dat
zij grote moeite hadden met het tot dan toe gevoerde Indonesiëbeleid en
met de steun die Tilanus daaraan gegeven had: Pollema en Reijers. De laat
ste had tegen de Noodwet gestemd en voerde met Gerretson op het aprilcongres van de CHU de oppositie tegen Tilanus aan. De Zwaan gaf uitge
breid uiting aan zijn twijfels en daarmee ook aan zijn gebrek aan vertrou
wen. Hij zei dat in vergelijking met de situatie in maart 'er thans nog meer
reden bestaat om de grote breekbaarheid van het vertrouwen, dat wij nog
niet teruggenomen hebben, te onderstrepen'. De Zwaan maakte zich vooral
zorgen om het recht op zelfbeschikking voor Menado, Ambon, Timor en
Nieuw-Guinea: 'Een fait accompli mag deze zaak niet doen schipbreuk
lijden. (...) Ons Christelijk-Historisch beginsel is daarmede direct gemoeid.’
Het einde van zijn betoog klonk omineus: 'De vrijheid om geen verant
woordelijkheid voor de politiek van de Regering te aanvaarden, moeten
wij ons zéér nadrukkelijk voorbehouden en dit besluit namen wij met aan
merkelijk minder optimisme dan bij de vorige begroting.'485
De communistische afgevaardigde Van Santen verdedigde uitvoerig de
motie-De Groot van een week eerder 486
Voor de ARP-fractie sprak H. Algra. Hij zette een lijn van jaren door met
zijn verklaring 'dat mijn fractie haar stem aan die begroting zal geven, maar
dat dit niet betekent, dat wij daarmede vertrouwen willen uitspreken in het
beleid van de Regering'. Algra vroeg aan de minister of er inderdaad sprake
was van 'een radicale ommekeer’. Vooropstellend dat Hatta in voorgaande
jaren direct verantwoordelijk was voor het schenden van het bestand, be
twijfelde hij sterk of de belofte de guerrilla te staken nu wel gehouden zou
worden. Daarom kon hij het vertrouwen van het kabinet in de Republiek
niet delen.487
Van Maarseveen benadrukte in zijn antwoord dat de regering 'een aan de
wisselende omstandigheden aangepaste rationele politiek' volgde 'ter uit
voering van de Grondwet': 'Ik geloof, dat de Nederlandse Regering, los van
bepaalde partijprograms, zelf de koers bepaalt, die zij onder bepaalde om
standigheden de juiste acht en het meest in 's lands belang.' Het juichende
verhaal van Kerstens en het triomfantelijke pleidooi van Jonkman werden
door zijn rustige betoogtrant genuanceerd, waarmee Van Maarseveen te
vens poogde De Zwaan gerust te stellen. Voor het overige herhaalde de mi487

Hoofdstuk IV Het parlem ent als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

nister de standpunten die hij een week eerder al in de Tweede Kamer ten
beste had gegeven.488
In de replieken constateerde De Zwaan dat zijn vragen aangaande Menado, de Molukken en Timor onbeantwoord waren gebleven. Evenmin als de
ARP-fractie stemde de CHU tegen de begroting, conform de tradities van
beide partijen, maar van enig vertrouwen in de koers van de regering was
geen sprake.489 Dat Van Maarseveen met geen woord inging op de door De
Zwaan onder woorden gebrachte reserves, laat zien dat hij die voor het mo
ment voor lief nam. Het wetsontwerp werd vervolgens aangenomen met
de aantekening dat de CPN-leden geacht wensten te worden tegen te hebben
gestemd.
Conclnsie

De parlementaire behandeling van de Van Roijen-Roem-verklaringen en
van het ontslag van Beel was hiermee voltooid. Hoewel sprake was van een
kentering in het beleid, waarbij nadrukkelijk werd afgeweken van eerder
ingenomen ferme standpunten, van een fait accompli waarmee de kamers
geconfronteerd werden en van het vertrek van een KVP-kopstuk wiens
aanstelling tot HVK onderdeel van de kabinetsformatie was geweest, kwam
de regering zonder kleerscheuren uit de debatten.
Vanaf begin maart 1949 had zich de ommekeer in het Nederlandse
Indonesiëbeleid voltrokken. Het is de vraag of er een alternatief geweest is.
Allereerst bleek dat de Republiek als politieke factor niet was uitgeschakeld,
in weerwil van het aanvankelijke optimisme hierover in Nederland na af
loop van de tweede politionele actie. Integendeel, Hatta c.s. hadden veel
prestige gewonnen, vooral internationaal. Bovendien werd langzaam dui
delijk dat de militaire situatie in Indonesië zich ongunstig voor Nederland
ontwikkelde. Ten tweede bleek al in januari dat de internationale positie
van Nederland onhoudbaar was geworden. Weliswaar was de uiteindelijke
tekst van de ruling van de Veiligheidsraad van 23 maart niet onverdeeld
ongunstig, maar het werd desondanks zonneklaar dat Nederland geen en
kele bewegingsvrijheid meer had. Met name de Amerikanen maakten dui
delijk dat met niets minder genoegen genomen kon worden dan met het
herstel van het gezag van de Republiek en met spoedige onderhandelingen
over de soevereiniteitsoverdracht. De mislukking, eind maart, van Stikkers
poging de Amerikanen op andere gedachten te brengen door te dreigen het
Noordatlantisch verdrag niet te ondertekenen, onderstreepte eens te meer
hoe zwak de Nederlandse positie was.
Tegen deze achtergrond moest het kabinet de bakens verzetten. Twee bij
eenkomsten van de Commissie van Negen in maart en mei, alsmede regel
matig contact met de verdeelde KVP-fractie, maakten duidelijk dat de rege
ringspartijen het kabinet - zij het schoorvoetend - zouden volgen. De PvdA
kreeg het gelijk meer en meer aan haar kant. Romme meende weliswaar
dat een alternatief beleid mogelijk was door Beel te steunen, maar begin mei
bleek dat hij alleen stond. De meerderheid van zijn fractie had zich door
Van Maarseveen en Van Schaik laten overtuigen van de onhoudbaarheid
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van de situatie. Ook voor Oud en Tilanus lijkt dit de reden te zijn geweest
hun opstelling aan te passen, ondanks hevige kritiek vanuit de rechtervleu
gels van de VVD en vooral de CHU. Zekerheid voor de toekomst was er
echter niet. De KVP toonde duidelijk tekenen van ernstige interne ver
deeldheid en de CHU had haar vertrouwen in de regering nog net niet op
gezegd.
Lovink vertrok op 30 mei naar Indonesië. Op 2 juni arriveerde hij in Ba
tavia. Hij werd direct geïnstalleerd. Na de plechtigheden vertrok Beel de
volgende dag naar Nederland. Intussen vond met veel inzet van materieel
een grootscheepse evacuatie uit de residentie Djokjakarta plaats. Ruim
45.000 mensen vertrokken, onder wie ruim 17.000 Chinezen en bijna 8.000
ambtenaren in dienst van het gouvernement. Sultan Hamengkoe Boewono
IX gaf de Republikeinse troepen in zijn gebied opdracht ieder gewapend con
tact met Nederlandse troepen te vermijden. De teerling was geworpen. Te
rugblikkend schreef Beel later aan Romme: ’Er blijft niet veel over van het
geen wij - en ik meen nog steeds met recht - er ons van hebben voorge
steld. ’490
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Voortgezette onderhandelingen

De Van Roijen-Roem-verklaringen voorzagen in voortzetting van de on
derhandelingen. Daartoe waren twee commissies ingesteld: een die de
terugkeer van de Republikeinse leiders naar Djokjakarta moest voorberei
den, en een die een wapenstilstand moest zien te regelen.
Opnieuw491 raakten de militaire besprekingen in een impasse. De Repu
blikeinen waren van mening dat een staakt-het-vuren pas kon worden
afgekondigd door hun regering nadat deze in haar gezag te Djokjakarta her
steld zou zijn. Bovendien verlangden zij dat hun troepen geen gebieden
hoefden te ontruimen en dat de Nederlandse troepen hun zuiveringsacties
zouden staken. In afwachting van de terugkeer naar Djokjakarta had de TNI
zijn guerrilla-activiteiten sterk opgevoerd. Een groot aantal gebieden op Ja
va was voor het Nederlands binnenlands bestuur onbereikbaar en het gezag
berustte er feitelijk bij Republikeinse schaduwbesturen.492
De Nederlandse onderhandelaars hadden in de maand mei nog te maken
met HVK Beel en legerchef Spoor. Beiden hadden zich tegenstanders ge
toond van de Van Roijen-Roem-verklaringen. Van hen kon niet verwacht
worden dat zij bereid waren in te gaan op de Republikeinse eisen. Begin
juni echter waren beiden vervangen. De nieuwe HVK, Lovink, en Spoors
opvolger, Buurman van Vreeden, bleken wèl bereid tot een compromis met
de Republikeinen. De militaire situatie maakte dat noodzakelijk. Een half
jaar na het begin van de tweede politionele actie was duidelijk dat het ge
stelde doel, de uitschakeling van de Republikeinse strijdkrachten, niet was
gerealiseerd. Nederland beschikte niet over de middelen om een 'pacifica
tie' van Java te bewerkstelligen; integendeel, het kostte moeite genoeg de
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'eigen' gebieden onder controle te houden.493 Wellicht heeft de wisseling
Spoor/Buurm an vart Vreeden ertoe bijgedragen dat deze situatie nu ook
van militaire zijde werd erkend. Op 7 juni ontving de Nederlandse regering
het dringende advies van Van Roijen om te accepteren dat de handhaving
van orde en rust aan de TNI gelaten zou worden in die gebieden die door de
TNI gecontroleerd werden. Dit betekende dat de Nederlandse troepen hun
zuiveringsacties zouden beëindigen en zich zouden neerleggen bij de mili
taire status quo. Het advies had de instemming van Lovink en van Buur
man van Vreeden.494
In Nederland bracht het advies een schok teweeg. Van Maarseveen gaf in
eerste instantie aan zijn weerzin lucht door te spreken over de mogelijk
heid van een abandonneren van Java.495 Het was een wilde gedachte, die
hij spoedig liet varen. Bepalend was daarbij het feit dat alle deskundigen inclusief de inmiddels in Nederland gearriveerde Beel - de militaire on
macht bevestigden. Met name voor Sumatra gold dat de Nederlandse troe
pen niet in staat waren het gehele gebied effectief te bezetten. Met die weten
schap gewapend peilde Van Maarseveen de meningen in de Indonesische
commissie. Op 13 juni 1949 kon hij in de ministerraad verklaren dat in de
commissie weliswaar veel bezwaren waren gerezen tegen het advies van
Van Roijen, maar dat iedereen, zelfs Welter, toegegeven had dat uiteinde
lijk de militaire mogelijkheden bepalend waren. Toch wilde het kabinet het
advies van Van Roijen en de zijnen niet zonder meer overnemen. Besloten
werd dat Van Maarseveen zelf naar Indonesië zou reizen om te pogen de
impasse te doorbreken. De aanleiding voor de reis was mede gelegen in het
dreigement van Van Roijen zijn ontslag te zullen indienen als zijn advies
niet of onvoldoende zou worden gevolgd.496
Van Maarseveen arriveerde op 20 juni in Batavia. De impasse in de mili
taire onderhandelingen was twee dagen eerder publiek geworden door een
verklaring van Hatta en Soekarno. Zij verweten de Nederlandse regering
hun terugkeer naar Djokjakarta bewust te vertragen en stelden voor het ge
schil opnieuw voor te leggen aan de Veiligheidsraad. Deze uitspraak dwong
tot een prompte reactie. Direct na aankomst confereerde Van Maarseveen
met Lovink, Van Roijen en Buurman van Vreeden. Hij liet zich snel over
tuigen van vooral de militaire noodzaak om tot overeenstemming te ko
men. 'Ik weet, dat zij (de voorstellen, auteurs) in het parlement moeilijk te
verdedigen zijn, maar 's lands belang prevaleert', seinde de minister aan
zijn collega’s in Den Haag.497
Nog diezelfde dag legden Götzen en Drees het advies van Van Maarse
veen aan de Indonesische commissie voor. Götzen verklaarde niet 'positief'
te zijn, maar meende dat aanvaarden althans het begin van een oplossing
zou betekenen. Drees benadrukte de militaire beperkingen: '(...) zuiver mili
tair kunnen wij het niet runnen volgens de mening van militaire deskun
digen.' Welter en Meijerink wezen het advies van Van Maarseveen af. Zij
vreesden dat de positie van de Republiek teveel versterkt zou worden.
Schermerhorn stelde dat de uitwerking van het staakt-het-vuren 'kennelijk
de minst kwade oplossing' was. Hij concludeerde: 'De Republiek (...) is niet
meer onder tafel te krijgen.' Romme had 'grote bedenkingen', maar conclu490
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deerde dat wanneer Nederland het militair niet kon 'runnen', 'alles uit'
was.498 Direct daarna kwam het kabinet bijeen. Ook de ministerraad ging ak
koord met het advies.499 Voor het eerst sinds de afloop van de Tweede We
reldoorlog erkende de Nederlandse regering - zij het binnenskamers - dat zij
niet in staat was om met gebruik van haar gewapende macht de ontwikke
lingen in Indonesië naar haar hand te zetten.
Van Roijen kon nu snel een doorbraak forceren. Op 22 juni tijdens een
plenaire zitting van de onderhandelingsdelegaties (waaronder nu ook een
BFO-delegatie) met de UNCI legde hij een verklaring af. Aan de Neder
landse troepen zou bevel worden gegeven om vanaf 24 juni de residentie
Djokjakarta te ontruimen. Een terugkeer van de Republikeinse regering
naar Djokjakarta zou daarmee omstreeks 1 juli mogelijk worden. Er was
overeenstemming tussen de delegaties over te treffen maatregelen voor een
staakt-het-vuren. De Republikeinse regering zou hierover direct na terug
komst een besluit nemen. De delegaties maakten ook de inhoud bekend
van een gezamenlijk memorandum betreffende tijdstip, procedure en agen
da van de Ronde-Tafelconferentie.500
Het begin van de RTC werd gesteld op 1 augustus 1949, de duur op maxi
maal twee maanden. Ten aanzien van de procedure was belangrijk dat
overeengekomen werd dat drie delegaties zouden deelnemen: Nederland,
de Republik Indonesia en de BFO. Vertegenwoordigers van de minder
heden, zoals Chinezen en Arabieren, zouden de gelegenheid krijgen 'hun
inzichten (...) kenbaar te maken'. Er werden vijf agendapunten voor de RTC
vastgesteld: de voorlopige Grondwet der VSI; de soevereiniteitsoverdracht;
het statuut van de Unie; nakoming van de te sluiten overeenkomsten; ove
rige aangelegenheden. Onder het laatstgenoemde agendapunt vielen deli
cate onderwerpen als het zelfbeschikkingsrecht, de schuldenoverdracht, de
militaire samenwerking, het civiele personeel van de overheid en tot slot
de toekomstige status van Nieuw-Guinea.
Op 23 juni gaf sultan Hamengkoe Boewono IX van Djokjakarta, als mi
nister van Defensie, een dagorder voor alle TNI-troepen uit, welke inhield
dat zij de vijandelijkheden moesten staken. De sultan trad op als militair
gouverneur voor het gebied van zijn sultanaat en de dagorder gold dus niet
voor de rest van Java en Sumatra. De dagorder werd voorbeeldig opgevolgd
en was daardoor een bewijs voor de effectiviteit van de controle van de
Republikeinen over hun eigen leger. De Nederlandse troepen begonnen
hun terugtocht op 24 juni en voltooiden die op 29 juni.501
Van Maarseveen bleef nog een week in Indonesië en voerde er vele be
sprekingen. In een bijeenkomst met de legertop werd hem andermaal dui
delijk gemaakt dat de handhaving van 'orde, rust en veiligheid' op Java en
Sumatra de kracht van de strijdkrachten verre te boven ging. Er was een
groot gebrek aan kader, vooral aan onderofficieren. Ook op het gebied van
wapens, munitie, onderdelen en vervoermiddelen bestonden grote tekor
ten. Van vertegenwoordigers van het Nederlandse ondernemerschap hoor
de de minister dat zij, gelet op de grote onveiligheid, al hun hoop gevestigd
hadden op een spoedig bestand.502
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De m islukte coup van Romme

KVP-fractievoorzitter Romme was ondanks zijn politieke tegenslagen in de
voorgaande maanden niet bij de pakken blijven neerzitten. Nadat de Van
Roijen-Roem-verklaringen door het parlement geaccepteerd waren, had
Romme alle reden tot bezorgdheid. Toch had hij zijn vertrouwen in de
voortgang van het Indonesiëbeleid in samenwerking met de PvdA niet
verloren. Romme verwachtte niet dat de KVP bij de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen negatieve gevolgen zou ondervinden van het Indonesië
beleid.503 Zijn inschatting was juist. Bij de verkiezingen, die 15 en 22 juni
plaatsvonden, verloor of won de KVP slechts zeer weinig. Grote verliezer
was de CPN. Winst was er vooral voor CHU en VVD.
Rommes zorgen ontstonden pas goed in de tweede helft van juni 1949
toen Van Roijen en Lovink vanuit Batavia voorstellen deden die haaks
stonden op de door hem verdedigde harde koers. Zolang Van Maarseveen
zelf ook nog bezwaren maakte, hield Romme zich in. In de Indonesische
commissie van 20 juni bleef het daarom, zoals opgemerkt, bij 'enig voorbe
houd'. Toen echter twee dagen later in Batavia de overeenkomst wereld
kundig werd gemaakt, ontstak Romme in woede. Op 25 juni, tijdens een
vergadering van de Indonesische commissie, sloot hij zich aan bij degenen
die een regeringsverklaring en een kamerdebat eisten. Romme vond het
niet nodig daarmee te wachten totdat Van Maarseveen zou zijn terugge
keerd. Het door minister Götzen aangedragen argument dat een publiek
debat niet wenselijk was om Hatta niet voor de voeten te lopen in diens
streven om een bestand door de TNI-leiding aanvaard te krijgen, werd be
kwaam gepareerd. De Kamer kon in 'comité-generaal' bijeenkomen, achter
gesloten deuren. Rommes verzet was vooral gebaseerd op het feit dat de
regering andermaal overleg met de kamerfracties had vermeden en deze nu
wederom met een fait accompli confronteerde.504 Daarachter lag natuurlijk
zijn hoofdmotief: fundamenteel verzet tegen de vorm van het bestand,
tegen het erkennen van het gezag van de Republikeinen op Sumatra en
tegen de vaagheid van de Republikeinse concessies. Alle door de tweede mi
litaire actie geboekte winst was zijns inziens hiermee ingeleverd. Romme
deed de leden van de KVP-fractie op 27 juni een nota toekomen, waarin hij
zijn bezwaren toelichtte. Hij koerste nu aan op het ten val brengen van het
kabinet, dat daarna vervangen moest worden door een zakenkabinet van
geheel nieuwe samenstelling, dat gesteund zou moeten worden door KVP,
CHU, VVD en ARP.505
In de ministerraad van 27 juni deed Götzen verslag van de commissie
vergadering. Drees meende dat de Kamer desgevraagd ingelicht moest wor
den. Van Schaik beaamde dit, maar voegde eraan toe dat de regering zelf
diende te bepalen wanneer zij voor de Kamer zou verschijnen. Het kabinet
besloot de terugkeer van Van Maarseveen af te wachten.506
Romme riep de KVP-fractie bijeen voor 6 juli en schreef een kort briefje
aan Van Maarseveen met daarin de opdracht in die fractievergadering te
verschijnen om toelichting te geven. Romme schreef over 'ernstige be
zorgdheid’ die in de fractie was ontstaan. In het buitenland verblijvende
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fractieleden werd door Romme dringend verzocht terug te keren. Aan Stok
man schreef hij bijvoorbeeld: 'Ik ben persoonlijk van meening, dat onge
wijzigde voortzetting der huidige politiek met menschelijke zekerheid leidt
naar de mislukking van het Regeeringsprogram, en daarmede van het
grondwettelijke program en ons program.’507
Op 4 juli was Van Maarseveen weer aanwezig in de ministerraadsverga
dering. Hij deed uitvoerig verslag van zijn bevindingen. Drees conclu
deerde dat de overeenkomst van 22 juni ongunstig was, doch aanvaard
moest worden. Besloten werd het debat met de Kamer - oorspronkelijk
gepland op 7 juli - uit te stellen tot 13 juli, waardoor tijd vrij kwam voor
overleg met de fracties en voor het opstellen van een regeringsverkla
ring.508 De volgende dag sprak Van Maarseveen met de Indonesische com
missie. Ook hier pleitte hij voor het aanvaarden van het akkoord. Hij wees
daarbij op de grote militaire beperkingen aan Nederlandse zijde die een
spoedige oplossing noodzakelijk maakten. Alleen Schermerhorn steunde
de minister. De andere leden maakten bezwaar. Welter en Meijerink spra
ken van een 'pijnlijk moment’. Van de Wetering vroeg zich af of het (be
scheiden) optimisme van Van Maarseveen gerechtvaardigd was. Romme
hield zich zijn standpunt voor. Allen waren het erover eens dat de Kamer
zich hier zo spoedig mogelijk over moest uitspreken.509
Op 6 juli verscheen Van Maarseveen in de door Romme belegde bijeen
komst van de KVP-fractie. De minister sprak er nog eens zijn twijfel over
uit of Nederland nog in staat was tot grootschalig militair optreden. Uit
voerig stond hij stil bij de door Romme bepleite val van het kabinet, veelal
door retorische vragen te stellen. Alle instanties in Indonesië stemden in
met het regeringsbeleid; wat zou een ander kabinet met dat gegeven moe
ten? Bij de val van het kabinet zouden ook Lovink en Van Roijen ontslag
nemen; wie zouden die plaatsen kunnen vullen? Van Maarseveen voor
spelde een tijdrovende formatie, terwijl in Indonesië intussen de zaak ver
der zou verslechteren. De 'breker', de KVP, zou daarvoor door de kiezers
verantwoordelijk gesteld worden. Van Maarseveen handelde naar het ge
zegde 'de beste verdediging is de aanval' en hij was daarmee ontegenzeglijk
succesvol. De KVP-fractie kwam die dag niet tot een besluit. Romme keerde
zich fel tegen het Van Roijen-Roem-akkoord en de uitwerking ervan. Hij
wilde aftreden als fractievoorzitter indien zijn streven het kabinet te ver
vangen niet zou slagen. Afgesproken werd dat Romme Beel om advies zou
vragen, navraag zou doen naar de motieven van Buurman van Vreeden en
een herziene versie van zijn nota zou opstellen. De fractie zou opnieuw bij
eenkomen op 12 juli, één dag vóór het kamerdebat.510
Beel steunde Romme volledig. Naar zijn mening behoorde 'de fractie
een verandering van Kabinet, met alle daaraan verbonden zware risico's,
(...) te bevorderen'. Beel was de enige die Romme mee had, maar Beel was
'uit', geen lid van de fractie, geen lid van het kabinet, een ambteloos burger.
Contact met Indonesië, laat staan met de legercommandant, bleek voor
Romme niet meer weggelegd. Het wegvallen van Sassen en Beel werd hier
door zeer pijnlijk gevoeld.511
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KVP-fractieleden schreven Romme hun mening. M. Klompé en Stok
man spraken zich uit tegen een kabinetscrisis. L.J.C. Beaufort, KVP-buitenlandspecialist in de Eerste Kamer, omschreef de Van Roijen-Roem-akkoorden als 'van twee kwaden het minste'. Naar zijn mening was het aftreden
van Romme geen logische 'verplichting', indien de fractievoorzitter onvol
doende steun zou vinden voor zijn streven het kabinet te vervangen.512
Ondanks alle tegenwind toonde Romme zich onverzettelijk. Hij bleef bij
zijn standpunt: nodig was een zakenkabinet, dat zou aanblijven totdat de
'nieuwe rechtsorde' gevestigd zou zijn. H.N. Boon, secretaris-generaal op
Buitenlandse Zaken, noteerde op 10 juli in zijn dagboek: 'Achter de scher
men wordt er nu gearbeid aan een kabinet van sterke mannen onder lei
ding van Schouten.’513 Wat de reacties waren vanuit de ARP op dit initia
tief is onduidelijk. Ook over Rommes contacten met VVD en CHU is helaas
niets bekend. In elk geval wezen Oud en Tilanus zijn voorstel van de hand.
Hun opvatting was duidelijk: zij wilden het kabinet blijven steunen bij ge
brek aan een alternatief. Op 1 juli vergaderde het VVD-hoofdbestuur over
een motie van de partij-afdeling in Enschede. Deze afdeling eiste het opzeg
gen van het vertrouwen in het kabinet. Met enige moeite wist Oud de mo
tie te doen afwijzen. Hij zei allereerst geen oplossing te zien voor de kabi
netscrisis die het gevolg ervan zou zijn. Ten tweede meende hij dat een
bevredigende oplossing in Indonesië alleen te bereiken zou zijn door een
derde militaire actie - maar dat was zowel internationaal als militair vol
strekt onmogelijk geworden.514 In een bewogen hoofdbestuursvergadering
van de CHU had Tilanus in april reeds eenzelfde standpunt geformuleerd.
Hij waarschuwde er daarnaast voor 'het nationale element in Indië' niet te
onderschatten.515
Ook in de KVP drong een dergelijk inzicht door. In de fractievergadering
op 12 juli leed Romme een pijnlijke nederlaag. De fractie zag af van het in
dienen van een motie van wantrouwen. Daarvoor in de plaats kwam een
concept-motie waarin de uitwerking van de Van Roijen-Roem-overeenkomst werd betreurd en waarin werd besloten de RTC eerst te doen aan
vangen nadat gebleken was dat het bestand redelijk nageleefd werd. Romme
werd zo voor de keuze gesteld of hij daadwerkelijk zou aftreden. Na veel
aandrang besloot hij in het belang van zijn partij aan te blijven.516
Met recht had Van Maarseveen zelfvertrouwen getoond. Naar zijn me
ning diende het kabinet nooit uit eigen beweging op te stappen en hadden
de opponenten geen enkel alternatief voor het beleid.517 Binnen de PvdA
waren de tegenstellingen intussen aanzienlijk verminderd: het einde van
het Indonesische drama kwam in zicht. Al in april had Van der Goes tijdens
een partijcongres een streep gezet onder de interne geschillen. 'Wij hebben
in december en daarna een afschuwelijke tijd gehad. Wij hebben elkaar
weer volledig gevonden', aldus de fractieleider. De interne oppositie deed,
aldus de historicus Bosscher, in feite niet anders dan de partijleden die de
regering hadden gesteund: zij beperkte zich 'tot het aftellen van de da
gen'.518
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A chter gesloten deuren

Op 12 juli kwam de Tweede Kamer 's middags bijeen. Op de agenda stonden
verschillende wetsontwerpen. Kamervoorzitter Kortenhorst stelde voor dat
de behandeling daarvoor de volgende dag onderbroken zou worden 'voor
het afleggen van een verklaring inzake Indonesië' door de regering. Hij liet
aan Van Maarseveen over nader te bepalen of het debat openbaar zou kun
nen zijn, dan wel achter gesloten deuren, 'in comité-generaal’,519 moest
plaatsvinden. De minister verklaarde dat een deel van de regeringsverkla
ring een vertrouwelijk karakter had. Hij stelde de Kamer voor de keuze öf
het gehele debat in comité-generaal te doen plaatsvinden of de gedachten
wisseling in tweeën te knippen. Nadat Schouten, Tilanus, Oud en Romme
hadden doen blijken onvoldoende informatie te hebben om te kunnen be
oordelen of een comité-generaal noodzakelijk was, gaf Van Maarseveen
nadere toelichting. De regering had zich verplicht de overeenkomst van 22
juni betreffende het bestand voorlopig, totdat zij te Djokjakarta door de in
ere herstelde Republikeinse regering zou zijn bekrachtigd, slechts vertrou
welijk aan de Kamer te zullen meedelen.520
Kortenhorst liet vervolgens de deuren sluiten - conform het Reglement
van Orde - om te laten besluiten of er in comité-generaal een regeringsver
klaring zou worden afgelegd. Na enig heen en weer gepraat ging de Kamer
hiermee akkoord met 48 stemmen voor en 26 tegen. Opvallend was dat de
fractie van de VVD met de oppositiepartijen tegen stemde.521 Oud bleef bij
zijn mening dat de minister diende te beginnen met in het openbaar te ver
klaren wat hij openbaar kon maken en dat pas daarna de deuren gesloten
konden worden, opdat hij ook nog zijn vertrouwelijke mededelingen kon
doen. Met deze koppige houding gaf Oud een signaal af: de regering kon
niet op voorhand uitgaan van steun van de VVD. Tijdens de vergadering
van de VVD-fractie die avond ging de kritiek zo ver, dat bijna het vertrou
wen in de eigen minister Stikker werd opgezegd.522
Op 13 juli waren vanaf 13.15 uur 92 kamerleden achter gesloten deuren
bijeen met een bijna voltallig kabinet. De regeringsverklaring die Van
Maarseveen aflegde was positief van toonzetting. De minister bestreed dat
de overeenkomst van 22 juni een koerswijziging inhield; ze was de conse
quentie van de door de regering aanvaarde Van Roijen-Roem-verklarin
gen. De Republiek had geen bijzondere positie, uitgaande boven die van de
andere deelstaten, omdat vaststond dat het hoogste gezag over de buiten
landse betrekkingen en het federale leger zou berusten bij de federale rege
ring der VSI. Over de Unie zei Van Maarseveen dat zij 'een vrijwillig en
gelijkwaardig deelgenootschap met gelijke rechten' zou worden en geen
'superstaat'. Bepaald was 'dat geen der partijen meer souvereiniteitsrechten
zal overdragen aan de Unie dan de andere. (...) Deze overdracht zal geen an
dere rechten inhouden dan die, welke elk der beide deelgenoten vrijwillig
besluit af te staan in de overtuiging, dat hij daardoor naar beste weten het
gemeenschappelijke zowel als het eigen belang dient.’ De Unie zou 'slechts
dan goed functioneren wanneer beide partijen de overtuiging hebben, dat
de Unie niet bedoeld is als een machtsinstrument van een der partijen,
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maar als een samenwerking van beide partijen’. De KVP’er Van Maarse
veen verliet hier de koers gericht op de zware Unie.
Omzichtig liet de minister zich uit over de gebieden die niet ter RTC ver
tegenwoordigd zouden worden. De Nederlandse regering zou voor de be
langen van deze gebieden hebben te waken. Dit gold a fortiori voor NieuwGuinea, ten aanzien waarvan de deelnemers zich hun standpunt hadden
voorbehouden. De minister liet hier uitkomen dat nog niets verloren was,
maar feitelijk had de regering Sumatraanse federalisten en separatisten uit
Ambon, de Minahassa en Timor laten vallen. Deze groepen konden im
mers niet zelfstandig aan de RTC deelnemen. De meeste aandacht in zijn
verklaring besteedde Van Maarseveen aan de militaire overeenkomsten.
Het 'voornaamste bezwaar' was de instelling van 'patrouillegebieden' ge
weest, waardoor het Republikeins gezag de facto ook buiten de residentie
Djokjakarta hersteld werd. Van Maarseveen verdedigde deze stap enerzijds
met het argument dat de autoriteiten in Indonesië deze oplossing als enig
haalbare beschouwden om tot 'geordende toestanden' te geraken. Ander
zijds betoogde hij dat de overeenkomst aan 'de feitelijke situatie' weinig
veranderde. De minister was van mening dat niet-opvolging van dit advies
zou leiden tot een afbreken van alle onderhandelingen en derhalve tot mis
lukking van de RTC.523
Na een korte schorsing meldde zich als eerste spreker ARP-fractievoorzitter Schouten. Hij had tegen alle onderdelen van de regeringsverklaring
bezwaar. De Republiek was een positie toegekend 'welke ver uitgaat boven
de positie, zoals zij in de aanvang van deze episode is gesteld'. Inzake
Nieuw-Guinea had de regering verzuimd duidelijkheid te verschaffen. Zeer
ernstig bezwaar had Schouten tegen de militaire overeenkomst: het feitelijk
gezag van de Republiek buiten Djokjakarta werd gelegitimeerd in de gebie
den die door haar troepen beheerst werden. Schouten sloot zijn rede af met
de vaststelling dat de antirevolutionairen geen vertrouwen stelden in het
regeringsbeleid.524
Welter deed het betoog van Schouten dunnetjes over. Het argument dat
het beleid door Batavia werd gesteund, had hem niet overtuigd. Hij meende
dat 'een meer stoutmoedige politiek' - dat wil zeggen de Republiek 'zeggen
waar het op staat' en de VS te kennen geven 'dat zij volstrekt incompetent
(...) zijn gebleken om het Indonesische probleem op te lossen - óók in "Bata
via" de voorkeur zou hebben boven dit voortploeteren in het moeras'.525
Ook voor de SGP-fractie gold dat zij geen vertrouwen kon stellen in het be
leid van de regering.526 G. Wagenaar verklaarde namens de CPN-fractie
geen behoefte te hebben aan het debat, nu dat niet in het openbaar plaats
vond.527
Romme opende de rij van sprekers uit de regeringsfracties. De KVP-frac
tie had 'bedenkingen van ernstige aard' tegen de wijze waarop de regering
de Kamer gepasseerd had. Hij verweet het kabinet afgeweken te zijn van de
Van Roijen-Roem-verklaringen. Daarin werd gesproken over samenwer
king ten behoeve van herstel van de vrede en handhaving van orde en
rust. Nu gescheiden patrouillegebieden werden ingesteld, was er volgens
Romme geen sprake meer van samenwerking. Hij toonde zich bezorgd
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over de positie ter RTC van de niet direct vertegenwoordigde bevolkings
groepen. Het was stevige kritiek, maar Romme kon niet afmaken wat hij
begonnen was. Hij vroeg om een openbaar debat vóór de RTC, informatie
over de naleving van het bestand èn de belofte vóór het openbare debat
geen nieuwe overeenkomsten met de Republiek aan te gaan zonder 'ge
meen overleg' met de Kamer.528
Tilanus onderschreef Rommes betoog. Hij zag niet welke concrete re
denen de regering kon hebben voor vertrouwen in de Republikeinen. De
CHU-fractievoorzitter verweet overigens Schouten geen reëel alternatief te
bieden. Onder de kanttekening 'verdere toegeeflijkheid' moeilijk aanvaard
baar te achten, sloot hij zich aan bij het verzoek van Romme om een debat
vóór de RTC.529
Ook Oud sloot zich aan bij het betoog van Romme. Gezien het grond
wettelijk karakter van de kwestie was gemeen overleg tussen Kamer en
regering verplicht. De overeenkomst van 22 juni hield volgens hem 'een
nieuwe teleurstelling' in. Oud vroeg ook een openbaar debat vóór de RTC,
waarbij wat de VVD betrof centraal zou staan de naleving van het bestand.
Oud sprak 'grote bekommernis' uit en hoopte 'dat de Regering ten slotte
toch nog een weg zal kunnen vinden om de zaak tot een beter einde te kun
nen brengen dan wij nu verwachten'.530
De enige fractie die het volledige vertrouwen aan de regering gaf, was de
PvdA. Gezien het feit 'dat het Indonesisch probleem voor Nederland
eigenlijk primair een oorlogsvraagstuk' was, kon volgens Schermerhorn
niet verwacht worden dat het normale overleg met de Kamer steeds ge
voerd werd. De zogeheten deviaties zag hij als een 'onontkoombare nood
zakelijkheid': 'Wij zijn tot de andere oplossing niet in staat gebleken.' Ten
aanzien van het bestand meende Schermerhorn dat Nederland tevreden
kon zijn met 50% uitvoering.531
PvdA en, zij het niet con amore, KVP, CHU en VVD steunden het kabi
net; zoveel was wel duidelijk. Van Maarseveen vroeg toch schorsing om
zijn antwoord voor te bereiden. Op 14 juli kwam de Kamer opnieuw in co
mité-generaal bijeen. De minister gebruikte anderhalf uur voor de verdedi
ging van zijn beleid. Van belang was zijn reactie op het betoog van Romme.
Ten aanzien van de gescheiden patrouillegebieden zei hij dat het onmoge
lijk was 'om twee groepen die elkaar tot nu toe bestreden hebben, plotseling
arm in arm de orde en rust te laten herstellen. (...) Er is geen sprake van
herstel van het gezag van de Republiek buiten Djokja.’ Het toelaten van alle
onderscheiden groepen tot de RTC zou tot een onwerkbare situatie leiden.
De minister was voorts van mening dat de overeenkomsten van 7 mei en
van 22 juni te beschouwen waren als voorbereidend werk op de vestiging
van de nieuwe rechtsorde, welke pas op de RTC plaats zou vinden. Het in
de Grondwet bedoelde overleg sloeg op de RTC. De regering had dus niet
ongrondwettelijk gehandeld. Hij was wel bereid om Romme, Tilanus en
Oud een openbaar debat vóór de RTC toe te zeggen en verslag te doen in
zake de naleving van het bestand.532 Premier Drees vulde het betoog van de
minister nog aan. Hij benadrukte dat de omstandigheden waaronder het
kabinet moest werken de ministers al vaak nauwelijks in staat stelden om
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steeds voldoende onderling overleg te plegen, laat staan dat er dan ruimte
was voor contact met de kamers. De ingeslagen koers was zijns inziens de
enig zinvolle; het alternatief was alleen 'een volledig militaire orde, met
alle offers en twijfelachtige gevolgen van dien'.533
De replieken leverden weinig nieuwe gezichtspunten op. Tilanus toonde
zich onder de indruk van het betoog van Drees en liet zich overtuigen: ’(...)
ik zie op het ogenblik een wolkje als een eenmanshand, enige kans, dat wij
nu tot een oplossing kunnen komen. Misschien zit er een zegen in. Dan
zou ik zeggen: verstoor die op het ogenblik niet.’534 Romme deed mede na
mens Oud, Tilanus en Van der Goes een voorstel inzake de na het comitégeneraal openbaar te maken verklaring. Deze concept-tekst werd aangeno
men met de stemmen tegen van de fracties van ARP en SGP, Welter en van
de PvdA-kamerleden Goedhart, De Kadt en J.H. Scheps. De laatste drie von
den de verklaring te dubbelzinnig. Een voorstel van Goedhart om niet al
leen het besluit, maar ook de stemverhouding, inclusief de namen, open
baar te maken, werd verworpen.535
Schouten diende een motie in waarin het vertrouwen in het Indonesië
beleid van de regering werd opgezegd. Voor de motie stemden 26 ka
merleden: de ARP-fractie, de SGP-fractie, Welter, de zes aanwezige CPN-leden en de CHU-leden Beernink, Tj. Krol, J. de Ruiter, Van der Feltz en
Sch m al.536 Vooral dat laatste was opmerkelijk: de meerderheid van de
CHU-fractie bleek bereid de regering ten val te brengen en fractievoorzitter
Tilanus niet langer te volgen.
Hierna werd de besloten zitting opgeheven. De kamervoorzitter las ver
volgens de tekst voor van het aangenomen voorstel-Romme: 'De Kamer
heeft met instemming kennis genomen van de mededeling van de Rege
ring, dat over de overeenkomsten van 22 Juni, wanneer deze ook door de
Republikeinse Regering bekrachtigd zijn, en vóór de Ronde-Tafelconferen
tie, een openbare gedachtenwisseling tussen Regering en Kamer zal kunnen
plaatsvinden; dat verdere punten van belang eerst op de Ronde-Tafelconferentie zelf aan de orde zullen komen; dat bij de vorenbedoelde openbare
gedachtenwisseling de Regering de Kamer zal inlichten over de uitvoering
van de "cease fire" overeenkomst in Indonesië. De Kamer verklaart zich bij
herhaling voor de snelle totstandkom ing van vrije en souvereine
Verenigde Staten van Indonesië, gevormd door gelijkwaardige deelstaten
op de grondslag van een onbelemmerd zelfbeschikkingsrecht der Indonesi
sche volken.’537
Op 19 juli lichtte Van Maarseveen ook de Eerste Kamer in comité-gene
raal in. Hij kreeg hier zoals te verwachten de steun van de fracties van KVP,
PvdA en VVD. De CHU-fractie liet echter bij monde van G. Kolff weten het
Indonesiëbeleid niet langer te kunnen steunen. In de repliek nuanceerde de
CH-woordvoerder evenwel zijn standpunt: zo lang de regering niet afweek
van de Grondwet zou zij de steun van de CH-fractie behouden; de fractie be
hield zich slechts het recht voor elke steun te ontzeggen zodra de regering
daartoe wèl zou overgaan.538
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In Djokjakarta

Op 6 juli keerden Soekarno en Hatta terug naar Djokjakarta. Zij maakten
een triomftocht door de stad. Dat betekende niet dat beide leiders pro
bleemloos de regeringstaken weer op zich konden nemen. De achterban
diende omzichtig benaderd te worden om de concessies aanvaard te krijgen.
Soekarno bepleitte een nieuwe koers, die vooral inhield dat de Republiek
nu de broeders van de BFO diende te omhelzen om samen met hen tijdens
de RTC één front tegenover Nederland te vormen. Verzet kwam er vooral
van de TNI-leiding. Legercommandant Soedirman en zijn naaste adviseurs
Nasoetion en T.B. Simatoepang waren van mening dat Roem te veel con
cessies had gedaan in een periode dat de TNI aan de winnende hand was.539
Op 13 juli kwamen te Djokjakarta de leden bijeen van het voormalige kabinet-Hatta met Sjafroedin, leider van de noodregering, en de sultan van
Djokjakarta, Hamengkoe Boewono IX. Tijdens deze bijeenkomst gaf Sja
froedin zijn mandaat terug. Het kabinet-Hatta besloot vervolgens de tussen
Van Roijen en Roem bereikte overeenkomsten te bekrachtigen. De sultan
werd benoemd tot minister van Defensie. Vervolgens was het ook mogelijk
tot werkafspraken te komen met de TNI-top. Deze was nu bereid enkele ho
gere officieren, onder wie Simatoepang, aan te wijzen om deel te nemen
aan verdere onderhandelingen en besprekingen op basis van de bereikte ak
koorden.540
De besprekingen met de Nederlanders, waarvoor Van Roijen met een
delegatie naar Djokjakarta kwam, betroffen de implementatie van een totale
wapenstilstand, inclusief de afbakening van de patrouillegebieden. Op 30
juli werd overeenstemming bereikt. Twee dagen later gingen ook beide re
geringen akkoord. Afgesproken werd dat de wapenstilstand op 3 augustus
gelijktijdig door beide partijen zou worden afgekondigd, uiterlijk 11 augus
tus op heel Java zou gelden en uiterlijk 15 augustus op heel Sumatra.541
De wapenstilstand werd door de geregelde troepen redelijk nageleefd. Er
waren echter gewapende radicale groepen die bewust bestandsschendingen
pleegden om het akkoord te torpederen. Belangrijk waren vooral de strijd
krachten die gelieerd waren aan de beweging van Tan Malaka, de charisma
tische communistische leider die in april 1949 door de TNI was gevangen
genomen en gefusilleerd. Deze hadden openlijk de Van Roijen-Roem-akkoorden afgewezen. Vlak voor de wapenstilstand inging, hadden zij nog
massaal de aanval ingezet op het Nederlands garnizoen te Solo, waar twee
dagen verbitterd was gevochten.542
Van 19 tot en met 22 juli en van 30 juli tot en met 2 augustus vond
respectievelijk in Djokjakarta en Batavia de inter-Indonesische conferentie
plaats. De sfeer was goed, berichtte Cochran aan het State Department. Over
en weer deden federalisten en Republikeinen concessies. Zo stemde de BFO
in met de vorming van een nationaal leger. De deelstaten zouden geen
eigen legers hebben. De TNI zou de kern van het nieuwe leger vormen.
KNIL-leden zouden op nog nader te bepalen voorwaarden tot het nieuwe
leger kunnen toetreden. De samei'iwerking met Nederland op militair ge
bied zou beperkt blijven tot technische zaken en zou zich niet uitstrekken
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tot strategische kwesties. Daarentegen aanvaardden de Republikeinen een
federale staatsopbouw, waarin zij zelf een minderheid zouden vormen. Om
de gewonnen eenheid gedurende de RTC vast te houden, werd besloten tot
het instellen van een voorbereidend centraal comité dat de standpuntbepa
ling zou coördineren.543
Al met al waren in Indonesië begin augustus alle voorwaarden vervuld
om delegaties naar Nederland te kunnen sturen voor de RTC. In verschil
lende groepjes reisden de Indonesiërs naar Nederland.
De ronde-tafelschikking

Ook in Nederland werden de laatste stappen op weg naar de RTC gezet. Op 3
augustus zond Van Maarseveen een nota aan de Tweede Kamer 'betreffen
de de resultaten van de Preliminaire Conferentie te Batavia'.
Na het 'Cease fire' de Ronde-Tafelconferentie

Toebereidselen

In deze nota werden grote delen van de in comité-generaal afgelegde rege
ringsverklaring openbaar gemaakt. Op slechts enkele punten kreeg die ver
klaring aanvullingen. In de eerste plaats benadrukte de minister dat de
UNCI op de RTC geen 'discretionnaire bevoegdheid' zou hebben. Als in het
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verleden werd slechts 'bijstand' van de commissie aanvaard welke niet zou
'prejudiciëren op de rechten, aanspraken en posities van partijen'. Voor wat
betreft Nieuw-Guinea wees de minister op het feit dat Nederland al sinds
1946 de mogelijkheid had opengehouden dat dit gebied 'deel van het Ko
ninkrijk' zou blijven. De nota werd afgesloten met de mededeling dat de
RTC eerst geopend zou worden 'wanneer in Indonesië de wapenstilstand in
belangrijke mate is verwezenlijkt’.544
In de vergadering van de ministerraad op 1 augustus werd besloten in de
kamercommissie de behoefte aan een openbaar debat te peilen. Op 5 augus
tus was duidelijk dat zo’n debat onontkoombaar was. Bij de ministers be
stond wel de wens dat het geen uitvoerige gedachtenwisseling zou worden.
Zij voelden zich duidelijk ongemakkelijk doordat er meldingen in de pers
verschenen over voortgezette TNI-infiltraties.545
Intussen moest ook het probleem van de samenstelling van de Neder
landse delegatie ter RTC opgelost worden. Romme had in de kamercom
missie al laten weten niet bereid te zijn om als één der Negenmannen dele
gatielid te zijn indien dit zou betekenen dat hij op instructie van de regering
diende op te treden. Verdeeldheid in de eigen delegatie was wel het laatste
wat de regering gebruiken kon. Maar anderzijds bestond de noodzaak de be
langrijkste kamerfracties op enigerlei wijze bij de RTC te betrekken. Uit
eindelijk werd een oplossing gevonden: de Commissie van Negen zou
slechts het woord voeren op verzoek van de voorzitter. Alleen in uiterste
noodzaak zouden zij daar verklaringen kunnen afleggen die afweken van
het delegatiestandpunt.546
De regering had de Tweede Kamer toegezegd verslag te doen over de na
leving van de wapenstilstand. Aan de vooravond van het debat over zijn
nota zond Van Maarseveen op 15 augustus aan de kamervoorzitter zijn
verslag. Dit schrijven kwam een dag later bij de geadresseerde binnen, zodat
die weinig anders kon dan aan het begin van de vergadering de tekst inte
graal voor te lezen. In de loges van de vergaderzaal zaten verschillende In
donesische delegatieleden. Volgens Van Maarseveen waren er onvoldoen
de gegevens voorhanden 'om een algemeen oordeel mogelijk te maken',
omdat de wapenstilstand op Java pas vijf dagen en op Sumatra pas één dag
oud was. Hij zei te beschikken over gegevens die erop wezen 'dat men van
Republikeinse wijze ernstig naar verwezenlijking van het "cease fire"
streeft'. Het grootste deel van de tekst werd echter besteed aan schendingen
van het bestand: infiltratie van 265 TNI-leden in Soerabaja, ontvoering van
desa-hoofden in Sidoarjo, problemen met de implementatie van het staakthet-vuren in Solo.547
De Tzveede K am er aan het woord

Als eerste sprak op 16 augustus de fractievoorzitter van de ARP. Schouten
was gematigder dan een maand eerder en diende ditmaal geen motie van
wantrouwen in, maar kritiek had hij in overvloed. Hij poogde strijd met de
Grondwet aan te tonen 548 De bezwaren betroffen vooral hetgeen de minis
ter in zijn nota van 3 augustus had geschreven over de Unie. Schouten
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meende ook dat vóór de soevereiniteitsoverdracht 'de bevolkingen (...) in
de gelegenheid (moeten) zijn geweest zich uit te spreken over de regerings
vorm, over de regering, over het vertegenwoordigende lichaam van de
deelstaten'. Hij stelde vast dat de Republiek een positie had die wel degelijk
verschilde van die van de overige deelstaten. Het verschil zat hem in het
eigen leger. Inzake de toekomstige status van Nieuw-Guinea had Schouten
een duidelijk advies voor de regering: op de RTC moest alles bespreekbaar
zijn, maar 'over het voegen van Nieuw-Guinea bij Oost-Indonesië of bij de
Verenigde Staten van Indonesië kan niet worden gesproken'. De antirevo
lutionair liet duidelijk uitkomen dat zijn vertrouwen in de regering niet
was toegenomen.549 Welter volgde goeddeels het betoog van Schouten en
evenals deze voegde hij weinig toe aan wat hij eerder in comité-generaal
had betoogd, maar aanwezige Indonesiërs in de loge kregen in ieder geval
een beeld van de rechtse oppositie dat overeenkwam met de werkelijkheid
van de voorgaande jaren.550
's Avonds kwamen eerst de twee kleine regeringsfracties aan het woord.
Oud sprak een lange rede uit, gevuld met staatsrecht. Deels gaf hij daarmee
tegenwicht aan Schouten. Zo meende hij dat de Grondwet voldoende ruim
te gaf om tijdens de RTC vast te stellen of er een zware of een lichte Unie
moest komen. Het venijn zat in de staart van zijn betoog. Oud sprak over
Nieuw-Guinea: '(...) hier geldt van tweeën één: óf de bevolking van NieuwGuinea is in staat haar eigen lot te bepalen en dan behoort zij daartoe in de
gelegenheid te worden gesteld, óf zij is niet in staat haar eigen lot te bepalen
en dan behoort de Nederlandse souvereiniteit gehandhaafd te blijven totdat
zij het wel kan. In geen geval mag Nieuw-Guinea een onderhandelingsobject worden tussen Nederland en Indonesië, want dat zou betekenen een
overgang van de ene koloniale status in de andere en het doel van de her
vorming van het Koninkrijk is niet overgang van koloniale status, maar de
opheffing van de koloniale status, waar dit maar even mogelijk is.' Tot dan
was duidelijk dat de protestants-christelijke partijen (ARP, CHU en SGP)
plus Welter voor behoud van Nieuw-Guinea waren. Nu sloot de VVD zich
daar bij aan. Zo stond aan de vooravond van de RTC al praktisch vast dat de
tweederde meerderheid in de Kamer, nodig voor de soevereiniteitsover
dracht, niet gehaald zou worden als ook Nieuw-Guinea in de soevereini
teitsoverdracht zou zijn begrepen. Weinigen zagen op dat moment in welk
een zware hypotheek Oud legde op de RTC.551
Namens de CHU sprak Van de Wetering. Op zich genomen was dit ver
rassend. Immers, in de vergadering in comité-generaal was gebleken dat een
meerderheid van de CHU-fractie geen vertrouwen in de regering en in haar
Indonesiëbeleid meer had. Van de Wetering behoorde niet tot die groep.
Het had voor de hand gelegen dat voor de CHU een kamerlid gesproken
zou hebben dat het standpunt van de fractiemeerderheid verwoordde, in
plaats van of naast Van de Wetering. Dit gebeurde niet. De andere mogelijk
heid, namelijk dat fractievoorzitter Tilanus beide standpunten naar voren
bracht, werd ook niet gekozen. Bij gebrek aan fractienotulen is het onduide
lijk waarom de vijf CHU-kamerleden die de lijn van Tilanus en Van de
Wetering bestreden, ermee akkoord zijn gegaan dat de laatstgenoemde in
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het met veel publiciteit omgeven, belangrijke debat de CHU-fractie verte
genwoordigde.552 Mogelijk gingen deze vijf dissidenten akkoord nadat Van
de Wetering had toegezegd in zijn rede ook aan hun gevoelens aandacht te
besteden. Van de Wetering, refererend aan de 'deviaties': 'Het waren dan
ook deze koersveranderingen, die voor een deel van mijn politieke vrien
den reden bleken, om hun steun ten opzichte van het vertrouwen in de
huidige Regeringspolitiek (...) niet te continueren. Ik spreek dit met grote
openhartigheid uit, omdat wij Christelijk-Historischen wars zijn van par
tijdiscipline en dwang, doch onze stem en houding in volle vrijheid naar
de inspraak van ons geweten wensen te bepalen.’ Meer zei Van de Wetering
er niet over. Namens de CHU-fractie herhaalde hij in zijn rede bekende
standpunten - stokpaardjes bijna. Er werd groot belang gehecht aan 'ideële
en reële verbondenheid', waarvan de ’diepe zin’ gedemonstreerd zou wor
den door het feit 'dat haar Kroon wordt gedragen door een Oranjevorst'. De
CHU-fractie bleef bij haar standpunt dat Nieuw-Guinea niet aan de VSI
diende te worden overgedragen.553
Voor de CPN-fractie voerde De Groot het woord. Deze zag in de wapen
stilstand geen waarborg voor een reëel staakt-het-vuren. Hij voorspelde een
opstand van de massa van het volk, geleid door de PKI tegen het bewind
van Hatta. In de Unie zag hij slechts het legitimeren van 'blijvende mili
taire bezetting’ van Indonesië door 'het Nederlandse imperialisme', welke
'Indonesië rijp moet maken als opmarsgebied tegen de anti-imperialistische
krachten in Azië’. Kortom, De Groot volgde als steeds de communistische
lijn .554
Op 17 augustus, op de kop af vier jaar na het uitroepen van de Indone
sische onafhankelijkheid door Soekarno en Hatta555, kwam de Kamer weer
bijeen. Als eerste sprak Romme. De KVP-fractievoorzitter verbaasde vriend
en vijand met een gematigd positief betoog. Uit de wandelgangen was im
mers intussen aan velen bekend geworden, dat Romme in de voorafgaande
weken serieus gepoogd had de regering ten val te brengen. Romme ver
heelde niet ongelukkig te zijn geweest met de in mei door de regering inge
slagen weg en met het tekort aan overleg met de Kamer, maar hij verklaar
de dat hij en zijn geestverwanten 'uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid
aanvaarden voor het afwandelen van deze weg en ons constructief willen
zetten om, voor zover het van ons afhangt, te bevorderen, dat de Regering
het einddoel, dat ons gemeenschappelijk bindt, bereikt'. Romme benadruk
te wèl, dat het nakomen van de wapenstilstand voorwaarde bleef.556 Ver
geleken bij de betogen van Oud en Van de Wetering was zijn toon hoog
gestemd te noemen. Hoezeer ook wellicht a contrecoeur, Romme trad de
Indonesiërs tegemoet met uitgestoken hand en hield tegelijkertijd de rege
ring de andere hand boven het hoofd.
Uiteraard was ook het standpunt van de PvdA-fractie positief van toon
zetting. Anders dan Romme zag Schermerhorn nog wel enkele problemen.
Bij wijze van voorbeeld noemde hij Nieuw-Guinea. 'Wanneer gezegd
wordt: dat land heeft een eigen karakter, het is noodzakelijk hieraan een
eigen status te geven als toevluchtsoord voor de Indische Nederlanders, dan
antwoord ik: dat is volkomen juist. (...) Ik vrees, dat er al te velen zijn, die
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redeneren over Nieuw-Guinea van uit het sentiment (...) dan houden wij
tenminste nog wat van Indië over. Wanneer dat het gevoelen van grote
groepen zou zijn (...) is Indonesië daarmede voor Nederland tegelijk achter
uitgesteld. Ik vrees, dat de aandacht van al te velen dan in hoofdzaak zou
worden geconcentreerd op dat land, terwijl ik hier met nadruk verklaar, dat
het belang van Nederland ligt in de samenwerking met de Verenigde Staten
van Indonesië. Al hetgeen wij daarvan zouden offeren voor het behoud
van Nieuw-Guinea is waarschijnlijk (...) zeer duur betaald. (...) Ik hoop, dat
er een vorm zal kunnen worden gevonden waarbij zowel Nederland als de
Verenigde Staten van Indonesië bij Nieuw-Guinea zullen zijn betrok
ken.'557 Profetische woorden.
Als laatste meldde zich op het spreekgestoelte de SGP'er Zandt. Zijn be
toog was ongemeen fel. De Nederlandse regering had gebogen voor de Vei
ligheidsraad. 'De Regering had haar eerstgeboorterecht niet voor een schotel
linzenmoes, niet voor Amerikaanse dollars mogen verkopen.' Ambon, Timor en de Minahassa waren volgens hem 'door onze Regering (...) verra
den'. De SGP was voor het behoud van Nieuw-Guinea en wees daarbij op
de belangen van 'de twee maal honderdduizend Indische Nederlanders (...)
die in voortdurende vrees verkeren aangaande hun toekomstig lot'.558
Van M aarseveen: 'Het Nederlandse volk is in zijn grote m eerderheid
ee n s g ez in d '

Op 16 augustus had Van Maarseveen met Stikker en Van Roijen in de Rid
derzaal de start van de RTC voorbereid in aanwezigheid van de UNCI. Aan
de delegaties van de Republiek en de BFO waren twee voorstellen gedaan.
In de eerste plaats zou er een centrale, coördinerende commissie worden in
gesteld met een roulerend voorzitterschap. In de tweede plaats zou de RTC
geopend worden op 23 augustus. De Nederlandse ministers weigerden een
en ander al openbaar te maken gelet 'op de moeilijkheden, welke op parle
mentair terrein voor de Nederlandse Regering lagen', die door voortijdige
publiciteit zeker vergroot zouden worden. Afgesproken werd om op 18
augustus pas definitief over de voorstellen te besluiten en ze ook eerst dan
openbaar te maken.559 De Nederlandse regering was blijkbaar aan het begin
van het kamerdebat niet helemaal gerust op de afloop ervan. Anderhalve
dag later kon zij opgelucht het debat afronden.
Van Maarseveen gebruikte slechts ruim een half uur om de diverse spre
kers van repliek te dienen. Schouten en Welter kregen te horen, dat het re
geringsbeleid niet in strijd was met de Grondwet. Zo stond in de Grondwet
dat er een Unie moest komen tussen Nederland en de VSI. Daarvan zou
eerst na de RTC sprake zijn. De kritiek op de status van Ambon, Timor en
de Minahassa achtte Van Maarseveen prematuur: 'De Nederlandse Rege
ring heeft namelijk reeds maatregelen getroffen om, wanneer niet een dele
gatie van deze gebieden zelfstandig ter conferentie optreedt, afgevaardigden
van deze groepen als adviseurs aan de Nederlandse delegatie toe te voegen.'
Over Nieuw-Guinea was de minister zeer bondig. Hij zei dat het kabinet
door de betogen van de afgevaardigden nog meer overtuigd was geraakt van
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de juistheid van zijn argumenten om zich ten aanzien van Nieuw-Guinea
alle rechten voor te behouden. De naleving van de wapenstilstand was
voorwaarde voor de voortzetting van de RTC, niet voor de opening ervan,
stelde de minister onder verwijzing naar de desbetreffende passage in zijn
nota van 5 augustus. Inzake het onvoldoende overleg voeren met de Ka
mer zei de minister: 'Niets ware de Regering liever geweest dan met de Ka
mer hierover te spreken. Feitelijke omstandigheden zijn hiervoor echter
een beletsel geweest.’ Van Maarseveen sloot af met de constatering, 'dat wat
de uiteindelijke doelstelling betreft het Nederlandse volk in zijn grote
meerderheid eensgezind is'. Hij vond dit 'een bemoedigende gedachte'.560
De Kamer zag af van een dupliek. De nota en bijbehorende brieven wer
den voor kennisgeving aangenomen en de vergadering werd gesloten. De
RTC kon beginnen.
Drie dagen vóór het begin van de RTC organiseerde het Nationaal Co
mité Handhaving Rijkseenheid een massaal bezochte protestbijeenkomst in
Den Haag. Voor een gehoor van duizenden sprak onder meer Gerretson.
Deze onthulde dat tijdens het geheime overleg tussen de kamers en het ka
binet tien van de veertien CH-parlementariërs het vertrouwen in het kabi
net hadden opgezegd. Hij eiste het aftreden van Tilanus ofwel diens confor
mering aan de 'meerderheidsopvatting' in de CHU. De partijleider ergerde
zich hier bijzonder aan en weigerde zijn standpunt aan te passen. Voorals
nog slaagde hij erin het hoofdbestuur achter zich te houden.561 Het grote ge
zag van Tilanus binnen de CHU gaf de doorslag. Daarbij kwam dat de felle
oppositie van mensen als Gerretson en Van der Feltz velen te ver ging.
Wttewaall van Stoetwegen legt in haar memoires uit dat de partij weliswaar
slechts moeilijk de gang van zaken accepteerde, 'maar het lawaai dat prof.
Gerretson maakte, had op mij een verkeerde invloed. Hij noemde ons land
verraders.'562 Ook in de VVD hield de onrust aan. Op 27 augustus wijdde
het hoofdbestuur een extra vergadering aan de commotie in de partij. Oud
zette andermaal uiteen waarom de liberalen het kabinetsbeleid moesten
steunen.563 Evenals Tilanus had Oud voldoende gezag om zijn lijn door de
partij gerespecteerd te krijgen.
Besluit

In de nasleep van de tweede politionele actie werd de Nederlandse regering
hardhandig overtuigd van de noodzaak via onderhandelingen tot een snel
le oplossing van het conflict te geraken. De Nederlandse militaire macht in
Indonesië bleek in juni 1949 als dwangmiddel onvoldoende. Het beleid van
de KVP, in augustus 1948 vastgesteld, in de periode augustus-december 1948
door Sassen, Beel en Romme voortvarend uitgevoerd, werd in 1949 volle
dig omgekeerd. Sassen en Beel moesten vertrekken en Romme moest zich
in het onvermijdelijke schikken. Het laatste gebeurde tot drie keer toe: in fe
bruari bij het vertrek van Sassen, in mei bij het vertrek van Beel en in juli
tijdens het debat in comité-generaal. Romme leed nederlaag op nederlaag,
ondanks zijn bereidheid tot het uiterste - het ten val brengen van de rege
ring - te gaan. KVP-minister Van Maarseveen ontpopte zich ondanks tegen505
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werking van Romme en Beel tot een krachtdadig bewindsman, die ook in
staat was zijn beleid in eigen KVP-kring aanvaard te doen krijgen.
De CHU-fractie raakte ten gevolge van het Indonesiëbeleid ernstig ver
deeld. De meerderheid van de Tweede-Kamerfractie keerde zich zelfs tegen
het kabinet. Dit had geen gevolgen voor de positie van CHU-minister
Schokking, noch voor die van fractie- en partijvoorzitter Tilanus. Het weg
vallen van de CHU als coalitiepartner betekende evenwel dat het kabinet
voor de benodigde tweederde meerderheid voor de soevereiniteitsover
dracht afhankelijk werd van de W D . Ook in de VVD gistte het. Oud wist
vooralsnog zijn partij achter het kabinetsbeleid te houden. De prijs die hij
daarvoor bedong was Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea werd in juli 1949 de
twistappel, welke nog twaalf jaar de Nederlandse politiek zou beheersen.
Met de aanvaarding in Nederland, in mei 1949, van de Van Roijen-Roemakkoorden en met de uitwerking daarvan in juni en juli, kreeg de PvdA, de
wind mee: eindelijk de lang verwachte Ronde-Tafelconferentie die de weg
zou openen naar een onafhankelijk, soeverein Indonesië.

Structuur van de Ronde-Tafelconferentie en uitgangsposities
Organisatie van de conferentie

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de onderhandelingen tijdens
de RTC, wordt ter wille van de overzichtelijkheid een korte schets van de
structuur van de conferentie gegeven. De organisatie van de RTC was in
handen van de Nederlandse regering. Voorzitter van de conferentie was
minister-president Drees. Voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie was minister Van Maarseveen, eerste vice-voorzitter minister
Stikker, tweede vice-voorzitter ambassadeur Van Roijen. De ministers Joe
kes en Götzen en de staatssecretarissen W.H. Fockema Andreae en H.C.W.
Moorman maakten ook deel uit van de Nederlandse delegatie, evenals een
aantal topambtenaren. Leden van de Commissie van Negen namen als
waarnemer aan de conferentie deel en woonden de vergaderingen van de
Nederlandse delegatie bij, waarin zij niet-bindende adviezen konden geven.
Later tijdens de conferentie namen zij als waarnemer ook deel aan bespre
kingen in diverse commissies en subcommissies.
Minister Van Maarseveen was veruit de belangrijkste politicus aan Ne
derlandse kant. Minister-president Drees mocht dan wel voorzitter van de
conferentie zijn en uitstekend op de hoogte van de gang van zaken, Van
Maarseveen bepaalde in hoge mate de strategie. In de rug gedekt door Van
Schaik en Drees, coördineerde hij in nauw overleg met Stikker en Götzen
het regeringsbeleid inzake Indonesië. Daarnaast had hij een goede verstand
houding met de HVK, Lovink, legercommandant Buurman van Vreeden
in Batavia en onderhandelaar Van Roijen in Den Haag. Van Maarseveen
zou het onderhandelingsresultaat in het parlement moeten verdedigen. Hij
onderhield daarom nauw contact met Romme, en om diens wantrouwen
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weg te nemen betrok hij de KVP-leider nauwer bij de onderhandelingen
dan andere Negenmannen als Van der Goes van Naters en Tilanus.
foto Spaamestad

Openingszitting Ronde-Tafelconferentie op 23 augustus 1949 in de Ridderzaal te Den Haag;
links achteraan de Nederlandse delegatie; achteraan rechts de UNCI; rechts vooraan de
BFO-delegatie; links vooraan de Republikeinse delegatie; Drees spreekt de conferentie toe

De inter-Indonesische conferentie in juli en augustus 1949 tussen federalis
ten in de BFO en republikeinen had besloten dat gedurende de RTC zij on
derling nauw zouden samenwerken. De Nederlandse delegatie stond daar
door voor een gesloten Indonesisch front. Aan Indonesische kant werden
de Indonesische delegaties gedomineerd door Hatta, vice-president en pre
mier van de Republiek Indonesia. Hij was de Republikein in wie de BFO, de
Nederlanders en de Amerikanen het meeste vertrouwen stelden. Hij was
acceptabel vanwege zijn gematigde opstelling, zijn juridisch begrip en zijn
consistente overtuiging dat Indonesië het meest gebaat was bij blijvende
aanwezigheid van het westerse bedrijfsleven in Indonesië.564 Hatta had de
BFO-leiders aan zich verplicht door hen te accepteren als volwaardige part
ners. Hij genoot de krachtige steun van president Soekarno en werd ook
binnen Republikeinse kring gezien als een 'sterke man' met een natuur
lijke autoriteit.565
De UNCI ten slotte bekleedde de positie van waarnemer die bemiddelend
kon optreden wanneer de onderhandelende partijen daar om vroegen. Het
belangrijkste lid van de UNCI was Cochran. Deze Amerikaanse diplomaat
spande zich enorm in om de conferentie tot een succes te maken. Hij genoot
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de steun van zijn superieur, de minister van Buitenlandse Zaken Acheson.
Cochran liet niet na via het State Department druk uit te oefenen op de
onderhandelende partijen. De meningen over hem liepen nogal uiteen,
maar invloedrijke beleidsmakers als Van Roijen en N.S. Blom waren posi
tief. De voorzichtige Blom schreef achteraf: 'Een eigenaardige man; zeer
eenzelvig, gesloten, weinig conversabel, maar zonder twijfel bekwaam en
slim. (...) Hij heeft zeker niet het Nederlands standpunt onderschreven,
maar kon naar mijn overtuiging ook niet worden gedoodverfd als een on
betwiste steun voor het Indonesische standpunt. (...) Hij had zijn eigen visie
op allerlei zaken, was huiverig om deze al te duidelijk uit te spreken tegen
over de partijen in het conflict en leek daarom ondoorgrondelijk.'566
De centrale commissie, waarin de voorzitters en ondervoorzitters van de
onderhandelingsdelegaties plaats namen en waarin de UNCI-leden als
waarnemers zitting hadden, hield toezicht op de vorderingen. Aan haar
werden rapporten uitgebracht en geschilpunten voorgelegd. Met betrekking
tot Nieuw-Guinea werd besloten dat deze kwestie in eerste instantie in de
staatkundige commissie zou worden behandeld. Onder Nederlandse druk
en op aandrang van Cochran stelde de centrale commissie twee subcommis
sies in die de vertegenwoordigers van minderheden en van 'waardevolle
belangen' zouden horen.
De centrale commissie verdeelde de problematiek in vijf clusters. Zij stel
de hiervoor de volgende commissies in: een financieel-economische, een
militaire, een sociale, een staatkundige en staatsrechtelijke en een culturele
commissie. Deze commissies mochten naar behoefte subcommissies, secties
en werk- en studiegroepen vormen. De voorzitter van de week van elke
commissie zou om beurten een Nederlander, een Republikein en een
BFO'er zijn.
In de commissie voor financiële en economische aangelegenheden wa
ren de onderhandelingen over de schuldensanering cruciaal, omdat het een
bedrag betrof van ƒ 6,5 miljard, ongeveer anderhalf maal de totale Neder
landse begroting van 1948. Voor Nederland waren de continuering van het
lucratieve handelsverkeer en de bescherming van de Nederlandse investe
ringen zeker op langere termijn van nog groter belang.
De discussie in de commissie voor militaire aangelegenheden betrof
vooral de voorgenomen liquidatie van het KNIL. Op de Van Roijen-Roemconferentie was immers overeengekomen dat de soevereiniteitsoverdracht
geheel en onvoorwaardelijk zou zijn, waarmee de Uniedefensie achter de
horizon verdween.
In de commissie voor sociale aangelegenheden ging het om de positie
van de Nederlandse ambtenaren na de soevereiniteitsoverdracht. Het ging
daarbij om de vraag of het ambtenarenkorps inclusief alle rechten en plich
ten over diende te gaan naar Indonesië en er derhalve geen keuzevrijheid
voor de Nederlandse ambtenaar overbleef.
Het parlement kende het meeste gewicht toe aan de commissie voor
staatkundige en staatsrechtelijke aangelegenheden, omdat daarin de juridi
sche vormgeving van de Nederlands-Indonesische Unie zou plaatsvinden.
Een ander politiek gevoelig punt vormde het zelfbeschikkingsrecht voor In508
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donesische gebiedsdelen, dat in het akkoord van Linggadjati voor het eerst
was vastgelegd. Het moeilijkste probleem vormde de Nieuw-Guineakwestie
welke de soevereiniteitsoverdracht in gevaar bracht en uiteindelijk eindig
de in een agreement to disagree.
In de commissie voor culturele aangelegenheden werd de toekomstige
culturele samenwerking besproken.
De conferentie werd op 23 augustus geopend door Drees. De premier
sprak de hoop uit dat de vorming van een nieuwe band tussen Nederland
en Indonesië een 'blijvende, zegenrijke samenwerking tot resultaat' zou
hebben. Minister Van Maarseveen verklaarde vervolgens ervan overtuigd
te zijn dat de verhouding met Indonesië straks door een Unie in een nieu
we vorm gestalte zou krijgen. Hatta ging dieper op de Unie in en nam al
vast een voorschot op de komende onderhandelingen: 'De Unie zal worden
aangegaan door twee staten, die beide souverein zijn en een gelijke positie
daarin zullen hebben. Geen der beide partijen zal meer rechten aan de Unie
afstaan dan de andere. Op die wijze zal een Uniegebouw worden verkregen
als een vrije associatie tussen twee souvereine staten. (...) Want, indien
inderdaad het doel van de Unie is een innige, langdurige, samenwerking
tussen Nederland en Indonesia, dan is het zaak om haar structuur niet te
strak en niet te veel bindend maken, waardoor gemakkelijk reacties zouden
kunnen ontstaan in de practijk.’567
Uitgangspositie van de deelnemers

Al ten tijde van de onderhandelingen die tot het akkoord van Linggadjati
hadden geleid, stond de Nederlandse regering op het standpunt dat de VSI,
waarvan de Republiek (Java en Sumatra) de belangrijkste deelstaat zou vor
men, alle verplichtingen van Nederlands-Indië zou overnemen. Ten slotte
had Nederlands-Indië sedert 1922 een zelfstandige financiële en staatkun
dige positie binnen het Koninkrijk der Nederlanden ingenomen. De Repu
blikeinen gingen hiermee in beginsel akkoord. Ze namen alle verplichtin
gen tot 1942 over, welke Nederlands-Indië was aangegaan, of Nederland in
naam van Nederlands-Indië. De verplichtingen na 1942 wilden de Indone
siërs evenwel niet overnemen omdat die een gevolg waren van de herove
ring van Indonesië op Japan door Nederland. Sinds 17 augustus 1945 was de
Republiek soeverein. Het herstel van het Nederlands-Indische bestuurs
apparaat en de legervorming na deze oorlog werden door de Republiek ge
zien als een aantasting van die soevereiniteit. De Nederlandse regering ver
wierp dit standpunt: de Nederlandse inspanningen tijdens de Tweede We
reldoorlog waren er juist op gericht geweest de Japanse bezetter te verjagen
en na de oorlog orde in de chaos te scheppen en de rust te herstellen. Deze
tegengestelde visies bepaalden de benadering van de delegaties.
Nederland stond er aan de vooravond van de RTC slecht voor. Militair
was de situatie in Indonesië uitzichtloos door de succesvolle guerrilla van
de TNI. Internationaal had Nederland zijn krediet verspeeld en overheerste
wantrouwen over zijn ware bedoelingen. De bondgenoten in Indonesië, de
federalisten in de BFO, waren 'overgelopen' naar de Republikeinen. Desal509
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niettemin weigerde een belangrijk deel van de volksvertegenwoordigers,
onder wie Romme, te capituleren voor de feiten. Daar stond tegenover dat
Nederland nog beschikte over een aanzienlijke troepenmacht in Indonesië
en de buitengewesten en grote delen van de belangrijkste produktiegebieden op Java en Sumatra controleerde. Een toekomstig welvarend en onaf
hankelijk Indonesië kon niet zonder de Nederlandse expertise in handel,
produktie, bankwezen en scheepvaart, was de mening van vriend en vij
and. De marges van Nederland werden vooral bepaald door de VS. Neder
land was militair èn economisch afhankelijk van de VS. Aan de andere
kant kostte de uitzending van de Nederlandse legermacht handen vol geld
en waren de troepen in Europa nodig, wilde Nederland aan zijn NAVOverplichtingen kunnen voldoen. Mislukking van de conferentie zou bete
kenen dat de Nederlanders in Indonesië alsook de Nederlandse belangen
gevaar zouden lopen.
Ook de Republikeinse regering had belang bij een spoedige oplossing van
het conflict. Mislukking van de conferentie zou kunnen betekenen dat op
nieuw een guerrilla-oorlog uitbrak die het land nog verder zou terug
werpen in chaos. In het radicaliseringsproces dat hierop zou volgen, zouden
de gematigde Republikeinse politici wellicht het loodje leggen. Het was dan
heel goed mogelijk dat de militairen de macht zouden overnemen. De Daroel Islam zou haar aanhang zien groeien en een burgeroorlog op Java zou
het gevolg kunnen zijn. De BFO zou zich van de geradicaliseerde Republiek
afwenden en zich op Nederland richten. De eenheid van Indonesië zou ge
vaar lopen. Het Nederlandse bedrijfsleven, gevolgd door Amerikaanse en
Britse bedrijven, zou zich terugtrekken uit Java en zich vestigen in de bui
tengewesten die nog onder controle van Nederland en de federalisten ston
den. De kans was dan groot dat de buitengewesten en delen van Sumatra
onder Nederlandse voogdij een eigen staat zouden stichten. Wanneer de
Republiek na verloop van tijd haar zaken weer op orde zou hebben, mocht
de Republiek zich aansluiten bij deze staat.
Ten slotte de BFO. Binnen de deelstaten waren de Republikeinsgezinde
partijen in de meerderheid. De BFO-leiders hadden zich tijdens de inter-Indonesische conferentie aan de zijde van de Republiek geschaard. Misluk
king van de conferentie en een oplaaiende guerrilla-oorlog zouden tot ge
volg hebben dat ze afhankelijk zouden zijn van Nederlandse steun.
Tegen deze achtergrond stelde de kerncommissie van de Nederlandse de
legatie (ministers, staatssecretarissen en Van Roijen) de onderhandelings
tactiek voor de verschillende commissies vast. Als algemene lijn werd afge
sproken dat een goede financieel-economische overeenkomst verreweg het
belangrijkste was; indien noodzakelijk, moesten hiervoor concessies op politiek-staatkundig terrein worden gedaan.568
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Zoals gezegd waren de onderhandelingen over de schuldenregeling in de
commissie voor financiële en economische aangelegenheden cruciaal, maar
bovenal speelde de vraag in hoeverre Nederland na de soevereiniteitsover
dracht haar enorme economische belangen kon veilig stellen. De ontslui
ting van Nederlands-Indië was immers mede mogelijk gemaakt door om
vangrijke particuliere investeringen ter waarde van circa ƒ 2,8 miljard, of
wel eenzesde deel van het nationale vermogen van Nederland. Onder meer
daaruit vloeiden inkomsten naar Nederland, welke in 1938 ongeveer 13%
van het nationale inkomen uitmaakten. Bovendien floreerde voor de oor
log de profijtelijke driehoekshandel met de VS. Indië financierde met deze
kapitaalopbrengsten het Nederlandse tekort op de handelsbalans. Doch ook
voor Indië waren deze investeringen van belang. Zo betaalde het westerse
bedrijfsleven in 1938 ƒ 400 miljoen aan onder andere lonen en pacht, terwijl
de Indonesische schatkist ƒ 200 miljoen ontving, voortkomend uit de be
drijvigheid.569
Zou Indië na de Tweede Wereldoorlog - na een periode van reconstructie
waarin Nederland kredieten aan Indonesië zou moeten verlenen - weer een
doorslaggevende rol in het Nederlandse deviezenbeleid en voor de Neder
landse betalingsbalans gaan vervullen? De voorwaarden voor een derge
lijke rol werden bewust geschapen. De politionele acties hadden immers
mede tot doel het financieel-economisch draagvlak van Indië te herstellen.
Het succes hiervan meldde minister Lieftinck van Financiën in zijn deviezennota’s aan het parlement. Daarin heette het dat Nederlands-Indië
langzaam zijn vooroorlogse positie weer ging innemen.570 De cijfers van
het onderlinge handels- en betalingsverkeer wezen in die richting. Gedu
rende de periode januari-augustus 1949 bedroeg de Nederlandse export naar
Indië reeds 12,6% van de totale Nederlandse export en was het importpercentage 8. In 1938 bedroegen die percentages respectievelijk 9,7 en 7,2.571
Deze gunstige ontwikkeling vond haar weerslag op de lopende rekening
van de betalingsbalans met Indië. Zo was er in 1947 een positief saldo van
ƒ 113,2 miljoen, in 1948 ƒ 51,9 miljoen en in 1949 zelfs ƒ 378,7 m i l j o e n . 572
K redietverlening aan Indonesië

Ontzoricht betalingsverkeer
Door de oorlog was Nederlands-Indië in ernstige betalingsmoeilijkheden
gekomen. Teneinde een algehele ontwrichting van het betalingsverkeer te
voorkomen werd een voorlopige regeling voor het betalingsverkeer ge
troffen, die gepaard ging met kredietverlening door de Nederlandse staat. In
1947 diende de regering een wetsontwerp in dat de behoefte aan kasgeld van
Indië regelde en dat tevens een wettelijke grondslag gaf aan de kredietver511
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lening in 1945, 1946 en 1947. Het maximumbedrag voor dit krediet werd ge
steld op ƒ 800 miljoen.573 Op deze thesaurierekening werden uitgaven ver
antwoord over de Indische schulden, personele en daarmee verband hou
dende materiële uitgaven, etc.574 Vervolgens werd het kasvoorschottenbedrag in 1948 bij wet verhoogd tot maximaal ƒ 950 miljoen.575 Voor 1949
vroeg Lieftinck een krediet van ƒ 975 miljoen, maar hij slaagde erin de uit
kering uit dit krediet tot ƒ 927 miljoen te beperken.576 Dit bedrag zou in het
kader van de soevereiniteitsoverdracht voor rekening van Nederland blij
ven.
Naast de thesauriekredieten waren ook leningen nodig om het econo
misch verkeer met Nederlands-Indië gaande te houden. De Nederlandse
staat was genoodzaakt tot deze kredietverlening omdat het Nederlandse be
drijfsleven onvoldoende bereid bleek te investeren in de ontredderde Indi
sche economie. Op 2 april 1948 werd een wetsontwerp ingediend dat een
krediet aan Indië toestond van ƒ 850 miljoen. Hiervan was ƒ 597 miljoen
bedoeld om kapitaaltransfers en het dienstenverkeer te financieren. Dit deel
van het krediet had het karakter van een overbruggingskrediet, zodat het
Indische bedrijfsleven in staat werd gesteld salarissen, pensioenen en derge
lijke in Nederlands courant naar Nederland over te maken. De verwachting
was immers dat naarmate de Indische betalingsbalans verbeterde, meer beta
lingen door Indië in goederen of valuta konden worden verrekend.577 Bij
wet werd op 30 juli 1949, vlak voor het begin van de RTC, het krediet met
ƒ 210 miljoen verhoogd tot ƒ 807 miljoen om het betalingsverkeer gaande te
houden.578 De Nederlandse regering beperkte na de RTC de transfers naar
Nederland, omdat ze per 31 december 1949 het krediet maximeerde op
ƒ 706,5 miljoen.579 Dit bedrag moest Nederland immers als gevolg van de
RTC bij de soevereiniteitsoverdracht voor haar rekening nemen. Van de
naoorlogse kredietverlening schold Nederland dus voor in totaal een be
drag van ƒ 1,63 miljard kwijt.
De onzekere verhouding tussen Nederland en Indonesië belemmerde de
bedrijfsinvesteringen in de wederopbouw van Indonesië. De Nederlandse
regering wilde met behulp van een op te richten Herstelbank voor Indone
sië deelnemen in en garanties verstrekken aan bedrijven om zo deze inves
teringen te stimuleren.580 De wet verscheen in mei 1949 in het Staatsblad.
De bank heeft echter nooit gefunctioneerd omdat hij bij de soevereiniteits
overdracht nog niet was opgericht en de Indonesiërs nadien geen Neder
landse zeggenschap aanvaardden in de financiering van hun economisch
herstel.581
Budgetrecht en zekerheidstelling
De discussie in het parlement over de kredietverlening ging vooral over de
uitholling van zijn budgetrecht. Zo werd het wetsontwerp inzake de kre
dietverlening 1948 eerst op 2 april 1948 bij het parlement ingediend en in
april 1949 door het parlement behandeld. Zowel Hofstra (PvdA) als A.M.
Lucas (KVP) hekelde niet alleen de late indiening van het wetsontwerp,
maar bovenal het achteraf sanctioneren van een nagenoeg uitgeput krediet.
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Hofstra stelde bovendien vast dat het wetsontwerp inzake de kredietverle
ning voor 1949 in april 1949 ook nog niet was ontvangen. Als verder gaande
kredietverlening nodig werd geacht, maakte hij ernstig bezwaar 'indien de
wettelijke machtiging andermaal eerst zou worden gevraagd op een tijdstip
waarop reeds belangrijke bijdragen zijn uitgegeven’.582
Lieftinck voerde ter verdediging voor de late indiening van het wetsont
werp onder meer de eerste politionele actie aan, die het pas eind 1947 moge
lijk maakte zicht te krijgen op de financiële situatie van Indië. Ook de ver
kiezingen en de vorming van het nieuwe kabinet hadden voor vertraging
gezorgd. Hij beloofde beterschap door snel met een nieuw wetsontwerp te
komen dat verder gaande kredietverlening voor 1949 moest legaliseren.
Hoewel de Tweede Kamer in het VV op het wetsontwerp inzake de krediet
verlening voor 1949 Lieftinck opnieuw wees op de uitholling van het bud
getrecht, nam zij toch genoegen met de vrijblijvende mededeling van de
regering dat ze erop vertrouwde kredietvoorstellen in de toekomst tijdig
aan het parlement te kunnen voorleggen.583
De Kamer wilde concrete waarborgen voor de nakoming van aflossing
van en rentebetaling op de Indische schulden. Aanvankelijk had Lieftinck
geen concrete waarborgen willen stellen met het argument dat de Nederlands-Indische regering had ingestemd met een schema van aflossing waar
op de commissie-generaal zou toezien.584 Hij toonde zich echter bereid met
de Nederlands-Indische regering te onderhandelen over een aflossingsregeling en een zekerheidstelling. Uiteindelijk werd overeengekomen dat de
opbrengst van de tinexploitatie (tinpledge) tot zekerheid zou dienen. De
lopende schulden en kredieten werden geconsolideerd tot 1951; met ingang
van dat jaar zou met aflossen worden begonnen.585 Belangrijk was dat Lief
tinck zich op het principiële standpunt stelde dat gezagsoverdracht eerst kon
plaatsvinden, nadat de rechtsopvolgster van de Nederlands-Indische rege
ring de verplichting van haar voorgangster had overgenomen en door een
gezond financieel en monetair beleid het nakomen van die verplichting
verzekerde.586
De Kamer stond niet onverdeeld positief tegenover de zekerheidstelling
door middel van de tinpledge. Voor Van de Wetering waren de verplich
tingen die Nederland voor Indonesië op zich had genomen zo groot, 'dat
credietverlening zonder zekerheid dus in blanco, als onmogelijk zal moeten
worden verworpen'. Hofstra nuanceerde dit standpunt door erop te wijzen
’dat een afdoende zekerheid op dit ogenblik tot de onmogelijkheden be
hoort'. Die zekerheid was immers afhankelijk 'van de wil en van de voor
nemens van de regering van de Verenigde Staten van Indonesië, die nog
steeds haar definitieve vorm niet heeft gevonden'. Ook Meijerink vroeg
zich af hoe Lieftinck zich het recht op 'annexatie van de tinopbrengst’ voor
stelde na de totstandkoming van de VSI. Hij hekelde scherp 'de beslagleg
ging op een van Indonesië's belangrijkste exportproducten' als 'een buiten
gewoon onfraaie maatregel. Het is het eerste symptoom van economische
binding na het loslaten van staatkundige verantwoordelijkheid, een sys
teem, dat de Verenigde Staten van Amerika op Liberia en op de Philippijnen hebben toegepast en dat m.i. door ons geen navolging verdient. Is dit
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een symptoom van wat verder komen zal? Indien de tinopbrengst niet vol
doende is, zal dan beslag gelegd worden op andere bronnen van het Indo
nesische landsinkomen?' Het betreden van deze weg maakte hem wat hui
verig. Naar zijn mening moest de regering zich ter veiligstelling van haar
belangen uitsluitend richten 'op de vestiging van een rechtvaardig en
deugdelijk bestuur, dat de zedelijke kracht bezit om de aangegane
verplichtingen na te komen'. Lieftinck betreurde de scherpe bewoordingen
van Meijerink 'niet alleen, omdat de geachte afgevaardigde zich ter zake
een woordgebruik heeft veroorloofd, dat meer past in de kringen van hen,
die zijn politieke antipoden zijn, maar ook omdat er niets onoirbaars is ge
legen in het vragen van een garantie, wanneer men aan iemand of aan een
land kredieten verleent'. Hij erkende dat de meest waardevolle zekerheid
was gelegen in het tot stand brengen van orde, veiligheid en rechtszeker
heid, samen met het vestigen van een gezond economisch en financieel
bestel.587
In het Tweede-Kamerdebat in april 1949 over de oprichting van de Herstelbank herhaalde Lieftinck nog eens dat de soevereiniteitsoverdracht eerst
kon plaatsvinden nadat er voldoende waarborgen waren dat de rechtsopvolgster van de Nederlands-Indische regering de verplichtingen van haar
voorgangster overnam. Het betrof volgens Lieftinck echter 'niet alleen
waarborgen van contractuele (maar) veel meer waarborgen van geestelijke,
zedelijke aard.'588 In de senaat bleek dat Pollema (CHU) hierin een versoe
peling zag van het Nederlandse standpunt. Weliswaar herhaalde Lieftinck
dat een afdoende financieel-economische regeling voorwaarde zou blijven
voor de soevereiniteitsoverdracht, maar hij erkende dat de daadwerkelijke
overname van eerder aangegane verplichtingen door de nieuwe Indonesi
sche regering 'in grote mate (zal) moeten steunen op de goede trouw, op de
wil om verplichtingen na te komen, op de erkenning van zekere rechtsbe
ginselen in het menselijk verkeer en in het verkeer tussen de volkeren'.589
Waar het parlement waarborgen wenste voor de schuldenaflossing door
Indonesië, anticipeerde Lieftinck tijdig op de voorzienbare bezwaren van
Indonesische zijde op de aanstaande RTC. Van de zogenaamde tinpledge
kwam, zoals we zullen zien, dan ook niets terecht.
Devaluatie van de Indische gulden

Precaire deviezenpositie
De vaststelling van de wisselpariteiten door het Internationaal Monetaire
Fonds kwam na de Tweede Wereldoorlog tot stand onder ongewisse financieel-economische vooruitzichten. De koersen waren indicatief en moesten
herhaaldelijk aangepast worden. Zo'n aanpassing bleek in 1949 onvermij
delijk. De devaluatiegolf van 1949, waaraan ook Nederlands-Indië niet ont
kwam, was een gevolg van de recessie in de VS en de slinkende deviezen
voorraden van veel landen.
In de zomer van 1949 luidde HVK Lovink de noodklok over de toestand
van de Indische overheidsfinanciën. Een gierende inflatie en een uitgeputte
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deviezenvoorraad maakten een devaluatie van de Indische gulden volgens
hem onvermijdelijk. De formele gelijkstelling van één Nederlandse met
één Indische gulden sedert 7 maart 1946 leidde tot een vlucht in Neder
landse guldens en tot een vergrote transfer naar Nederland. Deze kapitaalexport naar Nederland kon slechts met deviezenbeperkende maatregelen in
de hand worden gehouden.590 De wet van Gresham deed haar werk: het
slechte geld (Indische gulden) dreef het goede geld (de Nederlandse gulden)
uit de kas van de Javasche Bank. Geen wonder dat Lieftinck aan de voor
avond van de RTC bij de ministerraad op een devaluatie van de Indische
gulden aandrong, omdat anders de vraag naar Nederlandse kredieten zou
blijven toenemen, hetgeen een bedreiging vormde voor de Nederlandse be
talingsbalans.591 Overleg met de Indonesische delegaties gedurende de RTC
zou volgens hem de Nederlandse onderhandelingspositie ernstig verzwak
ken. Lieftinck achtte 'het weinig verheffend aan de nieuwe bewindvoerders
te moeten uiteenzetten in welke deplorabele toestand Indonesië onder onze
soevereiniteit gekomen is'. Van den Brink had in kleine kring het vermoe
den uitgesproken dat de Indonesiërs 'een devaluatie als iets minderwaar
digs zullen beschouwen'.592
Schokking informeerde naar de feitelijke Nederlandse verliezen bij uit
stel van de devaluatie. Lieftinck antwoordde dat de Indische deviezenposi
tie zeer precair was. Daarom wilde de VFR van haar financiële verplichtin
gen afkomen en vroeg zij om nieuwe kredieten in Nederlandse guldens.
Lieftinck betwijfelde of schuldenaflossing mogelijk zou zijn, gelet op de fi
nancieel-economische situatie in Indonesië. Op voorstel van Drees werd be
sloten de risico's van uitstel van de beslissing met enkele weken te aan
vaarden. Lieftinck aanvaardde het besluit met tegenzin. Volgens hem viel
aan devaluatie van de Indische gulden niet te ontkomen, hoe de RTC ook
zou aflopen 593
Beperkte devaluatie, geen koninklijke aanwijzing
Op zondag 18 september 1949 werd het Britse pond sterling met ongeveer
30% ten opzichte van de Amerikaanse dollar gedevalueerd. De ministerraad
moest de hoogte van het Nederlandse devaluatiepercentage vaststellen.
Götzen merkte op dat de Indische gulden meer moest devalueren dan de
Nederlandse gulden. Lieftinck dacht aan een percentage van maar liefst
62,5%. In Batavia echter waren de deskundigen van oordeel dat de devalua
tie van de Indische gulden niet verder mocht gaan dan die van de Neder
landse gulden. Een verder gaande devaluatie werd onjuist geacht, omdat
deze niet gepaard ging met een noodzakelijke interne monetaire sanering.
Voorts vreesden zij sociale onrust, omdat rijst en textiel tegen aanzienlijk
hogere prijzen uit het dollargebied moesten worden geïmporteerd. De HVK
deelde Götzen daarom mee dat hij niet bereid was de Indische gulden meer
te devalueren dan de Nederlandse gulden, tenzij hij een koninklijke aan
wijzing ontving. Schokking toonde zich verontrust dat de VFR terugschrok
voor de noodzakelijke verder gaande devaluatie. Lieftinck stelde voor een
koninklijke aanwijzing te geven, maar stuitte op verzet in de ministerraad.
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Van Schaik keerde zich tegen Lieftinck. Een koninklijke aanwijzing zou in
feite een motie van wantrouwen tegen de VFR betekenen, waardoor een
onhoudbare situatie werd geschapen. Lieftinck zwichtte en trok zijn
voorstel in. Drees merkte nog op dat een verder gaande devaluatie wellicht
mogelijk was bij de soevereiniteitsoverdracht.594
Verder gaande devaluatie
Het kabinet achtte een verder gaande devaluatie nog steeds noodzakelijk,
maar dat vergde overleg met de Indonesiërs, hetgeen de stroef verlopende
onderhandelingen op de RTC over de schuldenverhouding zou door
kruisen en bemoeilijken. Bovendien bleken de Indonesiërs niet bereid een
koersgarantie te geven bij transfers naar Nederland, tenzij uitdrukkelijk
was bepaald dat in Nederlandse guldens of andere buitenlandse valuta zou
worden betaald. Op de RTC werd bepaald dat de pensioenen van het over
heidspersoneel in Indonesië en van hun nagelaten betrekkingen voorlopig
wel in Nederlandse guldens zouden worden betaald, in afwachting van een
definitieve regeling, welke uiterlijk in maart 1950 getroffen zou worden.595
Alle overige persoonlijke, sociale en economische transfers zouden in Indi
sche guldens worden uitbetaald. Bij een verder gaande devaluatie liepen
Nederlanders daardoor een risico, omdat ze dan minder guldens kregen
voor een Indische gulden.596 Over wijziging van de wisselkoers tussen de
Nederlandse gulden en de Indonesische munteenheid zouden beide landen
voorafgaand overleg plegen, zo werd gedurende de RTC afgesproken.
Ook de Tweede Kamer sprak op 9 november 1949 haar twijfel uit omtrent
het handhaven van de Indische gulden op het zelfde niveau als dat van de
Nederlandse gulden. Deze fixatie was fictief omdat de koopkracht van de
Indonesische gulden drie tot vier keer geringer was dan die van de Neder
landse gulden. Tekorten op de staatsbegroting, de te grote bankbiljettencirculatie, tekorten op de betalingsbalans, stagnerende produktie en een gebrek
aan prijscontrole in Indonesië vormden de oorzaak hiervan.597
Lieftinck beaamde dit in zijn reactie op 15 november 1949. De sanering
van de munteenheid was een van de zwaarste taken voor de nieuwe staat
Indonesië. Het grote verschil tussen de nominale en intrinsieke waarde van
de Indonesische munteenheid maakte een normaal betalingsverkeer op den
duur onmogelijk.598
Na de soevereiniteitsoverdracht moest het kabinet-Hatta orde scheppen
in de financieel-economische chaos.599 Hierbij waren ook de Nederlandse
belangen in het geding. Daarom werd er veel overleg gevoerd met A. Oudt
en E. Kuiper, Nederlandse financieel-economische experts van de Indonesi
sche regering, en met E. van Lennep van het Hoge Commissariaat, die uit
eindelijk een belangrijk stempel drukten op de genomen maatregelen.600
Met ingang van 13 maart 1950 werd voor Indonesië een nieuw deviezenregime van kracht, terwijl op 19 maart een geldzuivering werd doorge
voerd. Alle munteenheden werden vervangen door de roepia. De regering
van Indonesië devalueerde haar munteenheid niet formeel, maar wel ma
terieel door de nieuwe deviezenregeling, waardoor de koers van één gulden
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de facto drie roepia werd. Daarmee kreeg Lieftinck, die op grond van de fi
nancieel-economische situatie in Indonesië allang aandrong op een verder
gaande devaluatie, alsnog zijn zin. De soevereiniteitsoverdracht had de po
litieke voorwaarden geschapen die een devaluatie voor de Indonesiërs ac
ceptabel maakten.
Wij de poen, de Republiek de soevereiniteit

Zwakke N ederlandse

onderhandelingspositie

Ter voorbereiding op de RTC schilderde H.M. Hirschfeld, de invloedrijke
regeringscommissaris in algemene dienst en expert op het gebied van de
Nederlands-Indische financiën, de Nederlandse positie in een tweetal nota's
aan de ministerraad. Daarin kwam ondubbelzinnig naar voren dat hij de
politiek-staatkundige problemen verre ondergeschikt achtte aan de financi
eel-economische vraagstukken. 'Stellig bestaat tussen beide een verband,
het gaat echter om de vraag waar het zwaartepunt moet liggen. Mijns in
ziens ligt dit bij de economische en financiële problemen.'601 'Wij moeten
steeds bedenken, dat wij, na alles wat er tot dusver op politiek gebied ge
beurd is, nog alles op economisch gebied kunnen v e r l i e z e n . ’602 Het reële
belang van Nederland op economisch gebied was 'het behoud en t.z.t. het
herstel van onze beleggingen in plantages, mijnbouw, particuliere spoor- en
tramwegen etc.'.603 Daarnaast waren er grote overheidsinvesteringen ge
pleegd in spoorwegen en havens, waarvan de financiering geschied was
door plaatsing van Nederlands-Indische staatsobligaties in Nederland.
De Nederlandse onderhandelingspositie was zwak. Nederland alleen was
niet in staat voor een economische rehabilitatie van Indonesië te zorgen.
Wanneer Amerikaanse dollarhulp uitbleef, dan kwam het economische
herstel van Indonesië in gevaar, en verloor Nederland activa van onschat
bare waarde. Mislukking van de RTC betekende voor Nederland een finan
cieel-economische catastrofe. Hirschfeld beval dan ook een behoedzame
onderhandelingstactiek aan, gebaseerd op het stellen van redelijke eisen - zo
redelijk dat ook de westerse wereld (lees: de VS) de indruk overhield dat
deze gematigd waren en waardoor het politiek isolement kon worden door
broken.
Hirschfeld beval de ministerraad aan de financiële belangen tijdens de
RTC te laten prevaleren boven politiek-economische kwesties. Een raad die
volgens Van Lennep, de latere secretaris-generaal van de OESO en in 1949
als financieel-economisch ambtenaar bij het Nederlands-Indisch gouverne
ment nauw betrokken bij de 'boekhoudkundige dekolonisatie', werd opge
volgd. Hij constateerde immers dat 'Den Haag’ zich alleen interesseerde
'voor de vraag hoe de directe financiële lasten voor Nederland tot de soeve
reiniteitsoverdracht zo veel mogelijk konden worden beperkt en hoeveel
geld Nederland en de Nederlanders na de soevereiniteitsoverdracht naar
Nederland zouden kunnen overmaken'.604
De handelspolitieke besprekingen speelden zich af in een subcommissie
van de financieel-economische commissie, namelijk de subcommissie han517
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delspolitieke en monetaire samenwerking. In de subcommissie schuldver
houding werd het belangrijkste probleem op financieel terrein besproken,
namelijk de schuldenverhouding tussen Indonesië en Nederland. Aller
eerst moest de schuldenpositie van Indonesië worden vastgesteld. De totale
schuld van Indonesië zou per 31 december 1949 ƒ 6,5 miljard bedragen; ƒ 3
miljard interne schuld, ƒ 3,5 miljard externe schuld, waarvan ƒ 3,1 miljard
aan Nederland. Een bedrag van ƒ 1,9 miljard was het gevolg van Neder
landse naoorlogse kredietverlening.
De Indonesische delegaties wensten tijdens de onderhandelingen alleen
de schulden van vóór 1942 integraal over te nemen. Van de interne en ex
terne schulden die na 1942 waren ontstaan, moest eerst de besteding worden
vastgesteld, zodat de schulden als gevolg van de militaire acties in minde
ring konden worden gebracht. Het militaire ingrijpen had immers met een
beroep op de soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van Nederland
plaatsgevonden en had enkel de Nederlandse belangen gediend. De Indo
nesiërs noemden onder meer als voorbeeld het maken van schulden om
het voor Nederland lucratieve handelsverkeer met Indonesië te laten
voortgaan. Dat gold ook voor kredieten die waren aangegaan ter rehabili
tatie van Nederlandse ondernemingen in Indonesië. Nederland stelde zich
op het volkenrechtelijke standpunt dat de VSI, als rechtsopvolgster van Nederlands-Indië, in principe verplicht waren alle schulden over te nemen.
Nederland voerde verder aan dat de Nederlandse kredieten primair een In
donesisch belang betroffen. Er dreigde destijds immers een chaos, die alle
econom ische activiteit in Indonesië onmogelijk zou maken, met alle
funeste gevolgen van dien.605
Tijdens de ministerraadsvergadering van 26 september 1949 nam Drees
een hard standpunt in omtrent de schuldenregeling. De Republik Indonesia
Serikat (RIS) zou de interne schuld in zijn geheel moeten overnemen, ter
wijl voor de externe schuld een lumpsum bedrag moest worden vastgesteld.
Het door Götzen in de ministerraad genoemde bedrag van ƒ 700 miljoen
voor rekening van Nederland achtte hij veel te hoog. De Republiek was zelf
grotendeels de oorzaak van de militaire uitgaven, die verder voor het her
stel van de orde in de federale deelstaten van groot belang waren geweest.
Voorts drukte de Nederlandse staatsschuld van ƒ 25 a ƒ 30 miljard volgens
Drees veel zwaarder op de Nederlandse bevolking dan de ƒ 6 miljard staats
schuld op de Indonesische. Hij concludeerde dat Nederland niet mocht toe
geven aan de aandrang om de militaire uitgaven voor rekening van Neder
land te laten k o m e n . 6 0 6 Dit starre standpunt van Drees bleek onhoudbaar.
Nederland werd uiteindelijk gedwongen een veel hoger schuldenbedrag
kwijt te schelden. Het belastte ook de onderhandelingen, omdat er nauwe
lijks ruimte was.
De Hoge Vuursche
Om de patstelling tussen de Nederlandse en de Indonesische delegaties te
doorbreken werd een speciaal weekend belegd op het landgoed de Hoge
Vuursche te Baarn. Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd op 30 septem518
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ber 1949 in de Nederlandse financieel-economische delegatie gedebatteerd
over de schuldenregeling. De bij de vergadering aanwezige leden van de
Commissie van Negen lieten zich hier gelden. Van der Goes van Naters
wees op de stroeve sfeer in de subcommissie die de schuldenverhouding be
sprak. Hij toonde enig begrip voor de opstelling van de Indonesiërs. Neder
land had het Linggadjati-akkoord opgezegd en wenste zich uitsluitend nog
op de afgesproken beginselen te baseren waartoe de schuldenkwestie per se
niet behoorde. Het lag dan ook voor de hand, dat, aangezien de schulden se
dert Linggadjati als gevolg van verder gaande Nederlandse kredietverlening
aanzienlijk waren gestegen, een en ander door beide partijen opnieuw werd
bezien. Daarbij moesten niet de principes voorop staan, maar moest worden
gestreefd naar een praktisch compromis. Van der Goes van Naters toonde
zich hiermee impliciet bereid tot een soepelere Nederlandse houding ten
aanzien van de schuldenovername.
Partijgenoot Logemann vroeg of het niet mogelijk was een regeling te
treffen die rekening hield met de geleidelijk groeiende betalingscapaciteit
van Indonesië en de toekomstige transferbedragen. KVP-senator Kerstens
vroeg of naast financiële waarborgen niet extra-economische waarborgen
mogelijk waren, bijvoorbeeld door reservering van markten voor Neder
land en een preferentiële positie ten gunste van Nederland. De topamb
tenaar voor de buitenlandse economische betrekkingen D.P. Spierenburg
stemde in met Van der Goes van Naters. Het ging zijns inziens om de harde
guldens. Hij adviseerde een deel van de schulden kwijt te schelden als er
maar zekerheid kwam over een behoorlijk aflossingsschema en voldoende
waarborgen voor Nederland. Volgens voorzitter Götzen had de schulden
verhouding een zeer reële economische ondergrond en dienden de af
lossingen en rentebetalingen op dezelfde wijze te worden gegarandeerd als
de betaling van dividenden en afschrijvingen in de particuliere sector.
Romme koos de zijde van Spierenburg. Voor wat betreft het schrappen van
een schuldenbedrag gebruikte hij andere argumenten en hij kwam tot de
volgende aanbeveling: de militaire schulden mochten niet van het totaal
bedrag worden afgetrokken, maar slechts een nader te bepalen bedrag. Dit
bedrag kon door de Republikeinse onderhandelingsdelegatie in Djokjakarta
worden verkocht als zijnde de Nederlandse militaire uitgaven. In Neder
land daarentegen moest erop worden gewezen dat de Nederlandse econo
mie Indonesië nodig had en daarom de regering daarvoor een offer had ge
bracht.607
De vergadering van de financieel-economische commissie werd gevolgd
door een bijeenkomst van de kerncommissie van de Nederlandse delegatie
waar de strategie werd bepaald. Afgesproken werd dat Van Roijen, bijge
staan door de topambtenaren H.A.M. van den Dries, rechterhand van Lief
tinck, en Spierenburg, de onderhandelingen zouden voeren, terwijl Drees,
Götzen, Stikker en Van Maarseveen bij zouden springen indien dit nodig
mocht blijken. Over het schuldenbedrag dat Nederland kon laten vallen, be
stond intern verdeeldheid. Stikker en Van Maarseveen wilden niet meer
dan ƒ 350 miljoen kwijtschelden, terwijl Van Roijen, Spierenburg en Göt
zen bereid waren tot ƒ 700 miljoen te gaan.608 Over de positie van Lieftinck
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bestond onduidelijkheid. Volgens Van Maarseveen was Lieftinck, die afwe
zig was, bereid ƒ 350 miljoen aan externe schuld te laten vallen en tege
lijkertijd een krediet te geven voor ƒ 350 miljoen. Stikker meende dat Lief
tinck zich reeds bereid had getoond tot ƒ 700 miljoen te gaan.609 Besloten
werd tot een nader overleg tussen Lieftinck, Drees en Van den Brink.
Tijdens dit overleg werd de maximale schuldenreductie bepaald op ƒ 500 a
ƒ 700 miljoen.
Tijdens het verloop van de onderhandelingen op de Hoge Vuursche
drong de Nederlandse delegatie er bij de Indonesische delegaties op aan een
concreet schuldenbedrag te noemen dat Indonesië wilde overnemen. De
Nederlandse regering toonde zich bereid ƒ 500 miljoen te laten vallen als ze
zekerheid kreeg over de nakoming van de resterende schulden. Indonesië
liet weten een bedrag van ƒ 2 miljard over te willen nemen, dat later nog
werd verhoogd tot ƒ 2,6 miljard.610 Nederland zou dan ƒ 3,7 miljard aan
externe en interne schuld moeten overnemen. Dat was voor de Neder
landse delegatie onaanvaardbaar. De externe schuld gingen de draagkracht
van Indonesië volgens Nederland niet te boven. De wereldmarktprijzen
voor tal van Indonesische exportprodukten waren, vergeleken met die van
vóór de oorlog, aanzienlijk gestegen. De Nederlandse gulden, waarin de
meerderheid van de schulden was gedefinieerd, was daarentegen tweemaal
gedevalueerd. Indonesië had derhalve een geringere hoeveelheid export
produkten nodig ter voldoening van de naoorlogse s c h u l d e n .6 1 1 De vermogensbalans van Indonesië had bovendien een positief saldo van ƒ 245 mil
joen ondanks de toename van de schuldenverplichtingen. De Nederlandse
vermogensbalans vertoonde eind 1947 een deficit van maar liefst ƒ 15 mil
jard. Kortom, de besprekingen waren mislukt: de standpunten lagen zo ver
uit elkaar dat uit tactische overwegingen niet eens werd gesproken over
nieuwe kredieten van Nederland aan Indonesië.
Nu de Hoge-Vuursche-conferentie geen resultaat had opgeleverd, kreeg
Stikker van de ministerraad het mandaat om met Cochran over de ontstane
impasse te spreken.612
Eerste bemiddelingspoging Cochran: Drees dreigt met aftreden
In het overleg met Stikker deelde Cochran mee dat de verschillen tussen
beide standpunten zo groot waren dat hij niet zag hoe deze overbrugd
konden worden. Stikker bagatelliseerde het financiële verschil. De interne
monetaire schuld zou door een nieuwe munteenheid in de verhouding 3
op 1 kunnen worden teruggebracht tot ƒ 1 miljard. Van de buitenlandse
schuld ter waarde van ƒ 3,3 miljard was Nederland bereid ƒ 700 miljoen te
laten vallen.613 Stikker ging ervan uit dat landen als de VS en Australië, die
sterk op een spoedige soevereiniteitsoverdracht aan de VSI hadden aange
drongen, ook hun bijdragen zouden leveren. De totale buitenlandse schuld
zou zo terug kunnen worden gebracht tot ƒ 2,3 miljard. Samen met de reste
rende interne schuld van ƒ 1 miljard, bleef er derhalve ƒ 3,3 miljard over,
waarvoor Indonesië bereid was ƒ 2,6 miljard over te nemen, zodat beide
partijen slechts ƒ 700 miljoen van elkaar verwijderd waren. Stikker besloot
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met de mededeling dat bij het mislukken van de RTC een chaos dreigde; als
de VS wilden ingrijpen, was nu het moment gekomen.614
Cochran kwam op verzoek van Stikker op 7 oktober met een eigen
voorstel, dat in de ministerraad insloeg als een bom en door de Nederlandse
delegatie direct werd afgewezen.615 Hij stelde dat Nederland a) ƒ 2 miljard
vlottende externe schuld moest kwijtschelden; b) garant moest staan voor
een periode van vier jaar voor de resterende ƒ 1,3 miljard externe schuld; c)
de tinpledge voor een periode van vier jaar buiten werking moest stellen; d)
minimaal vier jaar kredieten aan de nieuwe staat Indonesië zou verlenen;
e) de nieuwe staat zou bijstaan met financiële experts. Daar zou tegenover
staan dat Indonesië verantwoordelijk bleef voor de ƒ 3 miljard interne
schuld, het de bijstand van Nederlandse experts moest aanvaarden en over
leg moest voeren met Nederland over een te voeren economisch en mone
tair beleid dat aan de internationale standaard zou moeten voldoen. Drees
reageerde furieus omdat naar zijn mening dit voorstel Nederland in een
onmogelijke positie bracht en dat het daarom volstrekt onaanvaardbaar
was. Hij deelde Cochran mee dat de Nederlandse regering aftrad indien het
voorstel van Cochran basis van discussie werd. Cochran zei tegen Drees een
mogelijk aftreden van de Nederlandse regering 'absolutely foolish' te vin
den, want hij had de bemiddelingspoging op persoonlijke titel verricht op
verzoek van beide partijen, en hij kon zijn memo direct weer intrekken.
Hij kon niet geloven dat de Nederlandse regering Indonesië in de steek zou
laten, want dit zou chaos en communisme tot gevolg hebben. Cochran kon
er niet mee instemmen, dat Indonesië zou worden opgezadeld met een
enorme schuld, die de nieuwe staat nooit zou kunnen overleven. Hij
staakte dus zijn bemiddelingspoging.616 Het was nu aan Nederland om de
impasse te doorbreken. De ministerraad ging akkoord met een suggestie van
Lieftinck dat hij samen met Götzen opnieuw overleg zou plegen met Coch
ran en zou aansturen op rechtstreekse onderhandelingen met de Indone
siërs.617
Plan Lieftinck-Götzen
Tijdens dit overleg met Cochran op 11 oktober bracht Lieftinck enkel een
persoonlijke suggestie ter tafel.618 Deze hield in dat Indonesië naast de
interne schuld van ƒ 3 miljard een externe schuld van ƒ 1,3 miljard zou
overnemen, waarvoor de rente en aflossing direct zouden ingaan. Van de
resterende externe schuld van ƒ 2 miljard zou Nederland ƒ 700 miljoen
kwijtschelden, terwijl het resterende bedrag van ƒ 1,3 miljard zou worden
gesplitst in twee schuldbedragen van ƒ 600 miljoen en ƒ 700 miljoen waar
van rente en aflossing over drie respectievelijk zes jaar zouden ingaan en
liepen over een periode van respectievelijk 33 en 36 jaar. Met zijn voorstel
balanceerde Lieftinck op de rand van het mandaat van de ministerraad. De
rek in zijn voorstel zat in de rente en aflossingsverplichtingen die Indone
sië meer lucht verschaften en waarover in de ministerraad geen concrete
afspraken waren gemaakt. Zijn persoonlijke interventie bracht Cochran
toch weer op het toneel, terwijl Lieftincks voorstel ook veel verder ging dan
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het parlement bekend was. Nog tijdens de behandeling van het wetsont
werp inzake de kredietverlening aan Indonesië had hij stellig beloofd ten
aanzien van de schuldenregeling niet verder te zullen gaan dan in de over
eenkomst van Linggadjati was afgesproken. Hierin was vastgesteld dat
Indonesië de schulden zou overnemen, waarbij alleen een voorbehoud
werd gemaakt voor de schulden ontstaan tijdens de conflictperiode. Lief
tinck was zich van dit gevaar bewust. Hij wilde zich van politieke rugdek
king verzekeren en achtte overleg met het seniorenconvent (de beide ka
mervoorzitters, Kranenburg en Kortenhorst, en de fractievoorzitters van de
vijf belangrijkste partijen in Eerste en Tweede Kamer) wenselijk.619
Hij deelde de seniores op 12 oktober - dus nadat hij zijn suggesties al met
Cochran had besproken - mee dat de RTC op het punt van de schuldenrege
ling dreigde vast te lopen als Nederland niet tot verder gaande concessies
bereid was. Hij schilderde vervolgens de dwangpositie waarin Nederland
verkeerde. Allereerst zou de kredietverlening ook na de soevereiniteits
overdracht moeten doorgaan, omdat deze de transfers ten behoeve van
gezinnen en bedrijven in de vorm van winsten, renten en dividenden mo
gelijk maakte. Het was bovendien twijfelachtig of overeenstemming kon
worden bereikt over voortzetting van de Indonesische bijdrage aan het on
derhoud van de Koninklijke Landmacht. Als Nederland hiervoor zelf
moest opdraaien, zou dit de oorlogsbegroting ernstig belasten. Het alterna
tief, namelijk het terugbrengen van de landmacht naar Nederland, was ook
niet mogelijk omdat daarvoor tachtig troepenschepen nodig waren. De Ne
derlandse financiële situatie voor 1950 zag er zo dreigend uit, dat er sterk be
snoeid zou moeten worden; hetgeen Nederland financieel op het niveau
van 1946 zou terugbrengen. Dit was voor Lieftinck onaanvaardbaar. Alles
moest gericht zijn op een redelijke oplossing op de RTC, omdat later een
betere overeenkomst evenmin te verwachten viel.
De fractievoorzitters beklaagden zich erover dat ze te weinig geïnfor
meerd waren voor het geven van een dergelijk mandaat. Zij konden zich
echter vinden in de opvatting van Eerste-Kamervoorzitter Kranenburg, dat
in redelijkheid niet van Lieftinck kon worden verwacht dat hij zich geheel
hield aan de oude toezeggingen. Romme vroeg Lieftinck wat deze verstond
onder een redelijke oplossing voor de financiële problemen, terwijl Oud
meedeelde dat in geen geval overdracht van de soevereiniteit mocht plaats
vinden zonder een bevredigende schuldenregeling. Volgens Schouten
moest een regeling van de schulden gepaard gaan met waarborgen voor
rente en aflossing.
Lieftinck gaf hierop de marges aan. In ieder geval moest de staat Indone
sië de schulden en rente van vóór de conflictperiode overnemen, in elk ge
val de ƒ 900 miljoen aan obligaties en ƒ 400 miljoen aan buitenlandse lenin
gen, dus ƒ 1,3 miljard. Over de ƒ 2 miljard vlottende schuld van staat tot
staat wenste hij zonder limiet te onderhandelen. Als op overige punten re
delijke oplossingen bereikbaar waren, werd het moeilijk een akkoord te
laten afketsen, zelfs op één miljard. Hij kon niet zeggen waar tussen de 0 en
ƒ 2 miljard de redelijkheid verloren ging. Wat betreft de waarborgen voor
schuldenaflossing gold nog steeds de tinpledge-regeling, die ook door Coch522
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ran was genoemd, maar voor vier jaar op sterk water was gezet.620 Lieftinck
verschafte zich veel ruimte doordat hij een groot deel van de totale
Nederlandse vordering op Indonesië mocht kwijtschelden in de weten
schap dat het parlement niet dwars zou gaan liggen.
Naar een compromis
Er vond vervolgens informeel overleg plaats tussen Van Maarseveen, Stik
ker, Hatta, Roem, Hamid II en Anak Agoeng, onder meer over het finan
ciële vraagstuk. Nederland stelde een kleine werkcommissie voor, die snel
moest rapporteren en derhalve geen buitenstaanders (UNCI-leden) onder
haar leden zou tellen. De Indonesiërs wilden Cochran er in, die immers wèl
ingewerkt was. Hoewel Stikker bezwaar aantekende, gaf Van Maarseveen
toch het groene licht op voorwaarde dat Cochran zich voldoende van het
verleden (lees: zijn plan) zou los maken.621 Van Maarseveen wilde een
doorbraak. De tijd drong en mislukking van de RTC op de schuldenregeling
zou voor Nederland een financieel-economische catastrofe betekenen. An
derzijds bracht hij hiermee de ministerraad onder aanvoering van Drees in
verlegenheid, omdat eerder besloten was rechtstreeks met de Indonesiërs te
gaan onderhandelen zonder tussenkomst van Cochran.
Partijen kwamen overeen dat een kleine commissie een bindend advies
zou uitbrengen waarbij de commissie naar unanimiteit zou streven. Zou de
commissie verdeeld blijven, dan zou Cochran de doorslag geven. In de
commissie zaten Hirschfeld, R. Djoeanda voor de Republikeinen, Indra.K
Koesoema namens de federalisten en Cochran.622 Op 23 oktober kwamen de
vier bijeen op Cochrans hotelkamer en zij kwamen tot overeenstemming
over het volgende voorstel: op de datum van de soevereiniteitsoverdracht
zou de VSI, naast de interne schuld van ƒ 3 miljard, de volgende externe
schulden overnemen: geconsolideerde schuld ad ƒ 871 miljoen; schuld aan
derde landen ad ƒ 420 miljoen; externe vlottende schuld aan Nederland ter
waarde van ƒ 268,5 miljoen; in totaal derhalve ƒ 4559,5 miljoen.623 Hirsch
feld had de schulden van staat tot staat ter waarde van ƒ 2 miljard laten val
len. De Indonesiërs stemden toe, omdat daarmee de kosten van de Neder
landse militaire aanwezigheid in Indonesië voor rekening van Nederland
b lev en .624 Aldus resteerde voor Indonesië een schuld van ƒ 4,5 miljard,
ƒ 1,9 miljard meer dan eerder aanvaardbaar werd geacht. Nederland reken
de op een schuldenvermindering van ongeveer ƒ 600 miljoen, maar accep
teerde uiteindelijk ƒ 2 miljard. De ƒ 2 miljard schuldenreductie werd ge
vonden in de kwijtschelding van een groot deel van de naoorlogse Neder
landse kredietverlening aan Indonesië ter waarde van ƒ 1,63 miljard. Daar
naast werden ook andere schulden aan Nederland ter waarde van ƒ 366 mil
joen door Nederland kwijtgescholden.625
In een commentaar op de onderhandelingen verdedigde Hirschfeld het
resultaat. Onder druk van Lieftinck wilde hij een kwijtschelding van de
schuld van minder dan ƒ 2 miljard bewerkstelligen: een onmogelijke op
gave. Zijn cijfers werden onmiddellijk door de Indonesiërs aangevochten,
waardoor de opstelling van Cochran de doorslag gaf. 'Naarmate het debat
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zich ontwikkelde, bleek duidelijk dat Cochran een bepaald bedrag voor ogen
had, nl. de ƒ 2 miljard van zijn oorspronkelijk voorstel’, aldus Hirsch
feld.626 Nederland kwam niet slecht weg, gezien de resterende schuld voor
Indonesië. Het akkoord had weinig invloed op de financieel-economische
positie van Nederland. De koersen op de Amsterdamse effectenbeurs rea
geerden nauwelijks. Een teken dat de financiële wereld het schrappen van
een dergelijk groot bedrag al in de koersen had verdisconteerd.
Van der Goes van Naters, die als lid van de Commissie van Negen de
vergaderingen van de subcommissie schuldverhouding bijwoonde, toonde
zich in een brief aan Drees ontevreden. De regering had ten aanzien van de
schuldenregeling een veel te star standpunt ingenomen, waardoor er niet
onderhandeld kon worden en een arbitrage onvermijdelijk was. Het had
hem zeer verbaasd dat de regering de benoeming van een commissie had
bevorderd, die door de samenstelling (één Nederlander, twee Indonesiërs
en een lid van de UNCI, wiens standpunt al vast lag en voor de regering
onaanvaardbaar was) wel tot een nadelige beslissing moest komen. Door de
gevolgde procedure was er nauwelijks echt onderhandeld en zat Nederland
met de gebakken peren.627
Drees antwoordde dat het laten vallen van ƒ 500 a ƒ 700 miljoen redelijk
was. Cochran had te vroeg de onderhandelingen belast. Hij betreurde het
dat Cochran als lid en feitelijk arbiter in de kleine commissie was aanvaard.
Hij had geen ogenblik gedacht dat dit nog mogelijk was, te meer daar Coch
ran zelf had verklaard hiervoor niet meer beschikbaar te zijn. 'Dat het toch
te gebeuren stond heb ik pas gehoord toen ik in Luxemburg aankwam, daar
na is nog getracht onmiddellijk telefonisch contact met Den Haag op te ne
men, maar toen dat verkregen werd had Cochran al aanvaard.'628
Ook in de ministerraad gaf Drees uiting aan zijn ongenoegen. De schul
denregeling was door Cochran afgedwongen en deze kwestie was bovendien
niet nauwkeurig behandeld, waarmee hij vooral Van Maarseveen kapittel
de. Lieftinck zag als winstpunt dat de volledige dienst van de overgenomen
externe schuld ad ƒ 1,3 miljard ten laste van Indonesië kwam zonder ont
snappingsclausule. Hij zag goede kansen voor de tinpledge, die immers
moest dienen als herverzekering van Nederlandse garanties voor Indonesi
sche kredietverplichtingen. Cochran moest daarvan overtuigd worden en
een dringend beroep op hem om Nederland in deze te steunen, zou nuttig
zijn. Van Maarseveen wees erop dat Indonesië voor het smelten van tin
praktisch op Billiton in Arnhem was aangewezen. Met het oog hierop stelde
hij voor 'de tinpledge voorwaardelijk te stellen, aangezien dan de kans be
staat, dat men hiermede accoord gaat'.629
De seniores werden op 25 oktober ingelicht over de wending die de on
derhandelingen had genomen. Stikker en Van Schaik informeerden hen
over het feit dat de minister van Financiën de schuldenreductie van ƒ 2
miljard in plaats van ƒ 0,5 miljard had aanvaard. De Nederlandse krediet
verlening liep weliswaar nog elke dag door, maar zij werd wel beperkt om
dat de schuldenreductie van ƒ 2 miljard per 31 december 1949 was afgespro
ken. 'We zullen dan ook scherp op verdere kredietverlening toezien’, ver
zekerde Stikker de seniores.630
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Tinpledge opgegeven in 'koehandel'
Lieftinck wilde de resterende schuldenaflossing door Indonesië herverzeke
ren door de tinpledge. De tinpledge hield een fiduciaire eigendomsover
dracht aan Nederland in van de exploitatie van tin in Indonesië. Indonesië
had hiertegen grote bezwaren. Het geven van een dergelijke garantie vóór
de soevereiniteitsoverdracht werd door Hatta als een economisch 'poenale'
sanctie beschouwd, die politiek en psychologisch onaanvaardbaar was. In
het Indisch recht betekende de poenale sanctie dat de koelie strafrechtelijk
gedwongen kon worden de verplichtingen na te komen die voortvloeiden
uit zijn contract met de cultuurmaatschappij. In een brief liet Van Maarse
veen aan Lieftinck weten bereid te zijn de tinpledge te laten vallen. Ter
rechtvaardiging verwees hij onder meer naar de ernstige bezwaren die in de
Kamer tegen de tinpledge waren gerezen.631 Lieftinck had in een gesprek
onder vier ogen met Hatta al op 29 oktober bereidheid getoond in te stem
men met annulering van de tinovereenkomst, op voorwaarde dat na de
soevereiniteitsoverdracht een regeling werd getroffen ter vrijwaring van
risico's voor Nederland. Enige dagen eerder had hij de ministerraad doen
geloven dat Nederland er inzake de tinpledge gunstig voorstond. De nu ge
dane concessie was overigens van minder belang, nu de externe schuld van
Indonesië aan Nederland aanzienlijk was verminderd en de mogelijkheid
bestond dat een schuld van ƒ 400 miljoen door andere landen zou worden
kwijtgescholden.632
De minister kon des te gemakkelijker de tinpledge laten vallen, omdat
veel Nederlandse verlangens op monetair en handelsgebied waren ingewil
ligd. Nederland kreeg invloed op de toekomstige Indonesische muntwet, op
de monetaire sanering in Indonesië, op de Circulatiebank(wet) en op be
noeming en ontslag van de president-directeur van de centrale bank van In
donesië. De arbitrerende rol van de UNCI-leden had vruchten afgeworpen,
hoewel een en ander iets weg had van koehandel. Enkele onderwerpen,
zoals de financiering van de Indische pensioenen en de Generale Scheepvaartovereenkomst (tussen de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij en het
Indische gouvernement), werden uitgesteld en verwezen naar de eerste mi
nistersconferentie van de Nederlands-Indonesische Unie in maart 1950.633
H andelspolitieke sam enw erking

In het coördinatiecollege Nederland-Indonesië dat sedert 1946 de onderhan
delingen voerde over financieel-economische kwesties tussen de Neder
landse regering en de regering van Nederlands-Indië, was een regeling afgesproken voor handelspolitieke samenwerking, die vooral in het voordeel
van Nederland werkte. Nederland kon de veel gevraagde Indische produk
ten in de bilaterale handelsakkoorden opnemen, wat een aanzienlijke ver
sterking van het Nederlandse exportpakket betekende, dat op zichzelf zwak
was (landbouwprodukten etc.). Tevens werd zo de lucratieve transitohandel
in Indonesische produkten hersteld.
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Voor Indonesië had de gekozen constructie het voordeel dat het gemak
kelijker toegang kreeg tot de Europese markten en dat het geen bilateraal
evenwicht in het handelsverkeer met afzonderlijke landen behoefde na te
streven. Het coördinatiecollege had een regeling bedacht waardoor de ont
vangst van deviezen als gevolg van een actief saldo kon worden gewisseld
in valuta van landen met een passief saldo. Hierdoor ontstond een beperkte
vorm van convertibiliteit, hetgeen Nederland goed van pas kwam.
De RTC-besprekingen over het handelsverkeer lieten bovengenoemd
stelsel goeddeels intact De subcommissie handelspolitieke en monetaire sa
menwerking was de enige RTC-commissie waarin de partijen zonder inter
venties van derden volledige overeenstemming bereikten. De ondernemers
in Indonesië kwamen er goed van af. Naar goed koopmansgebruik bleven
de jaarlijkse winsten en afschrijvingen transferabel. De Indonesiërs bedon
gen wel dat bij een penibele deviezenpositie die transfermogelijkheid be
perkt zou kunnen worden, na raadpleging van de Nederlands-Indonesische
technische commissie. Zij erkenden de verleende concessies en rechten aan
het westerse bedrijfsleven. Uitgezonderd waren de 'historische rechten' van
de importeurs. De RIS wilde het aandeel van de Indonesiërs op de importmarkt sterk vergroten. Indonesië zou een open-deurpolitiek voeren en gaf
Nederland een algemene meest-begunstigingsbehandeling. Daartegenover
zou Nederland naar Indonesianisatie van de ondernemingen streven, ook
binnen directies en stafpersoneel.
De ministerraad toonde zich tevreden met de financieel-economische
overeenkomst. Lieftinck wees er op dat ten behoeve van het particuliere
bedrijfsleven meer was bereikt dan ten behoeve van het Rijk. Hij achtte het
voor de toekomst van Nederland zeer belangrijk 'dat de regelingen met be
trekking tot het Nederlandse bedrijfsleven gunstig zijn u i t g e v a l l e n '. 634 Mi
nister van Economische Zaken Van den Brink oordeelde dat er op handels
politiek terrein goede resultaten waren behaald. In wezen bleef de finan
cieel-economische verhouding tussen Nederland en Indonesië dezelfde als
ten tijde van de Nederlandse overheersing.
P arlem ent ontevreden

In het parlement werd de financieel-economische overeenkomst overwe
gend negatief ontvangen, hoewel uiteindelijk een tweederde meerderheid
akkoord ging, aangezien de RTC-akkoorden uiteindelijk een ondeelbaar ge
heel vormden. De KVP achtte de schuldenreductie onvoldoende gemoti
veerd. Beredeneerd had moeten worden waarom Nederland het offer van
ƒ 2 miljard gemakkelijker kon dragen dan Indonesië. Voor Romme stond
of viel de overeenkomst met het bestaan van de wederzijdse goede trouw,
de oprechte wil tot samenwerking en het vermogen om de voornemens te
verwezenlijken. In dat geval was er iets waardevols tot stand gekomen, 'een
opvatting, die geloof ik, vrij algemeen aansluit bij de opvattingen in het
b e d r i j f s l e v e n ' . 635 Oud achtte de handelspolitieke regelingen voor de toe
komst het belangrijkste. Hij vond de schuldenreductie wel aanzienlijk,
maar het ging om een eenmalig bedrag. De ARP en een deel van de CHU
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keurden de overeenkomst af. Ze stelden zich op het volkenrechtelijke
standpunt dat de nieuwe staat alle rechten en plichten diende over te ne
men. Ze vonden derhalve ƒ 2 miljard schuldenkorting veel te royaal.
Schouten vroeg zich af: '(•••) had de regering in feite nog wel een onderhan
delingspositie, toen zij ter Ronde-Tafelconferentie aan het onderhandelen
w as?'636
Voor Van de Wetering waren de getroffen regelingen onaanvaardbaar.
Het Nederlandse volk, dat reeds veel offers voor de Indonesische zaak had
gebracht, werd door de regeling in de financiële afgrond gestort. Ook Van
der Goes van Naters had ernstige kritiek op de schuldenregeling. Hij had
een schuldendelging van ƒ 1 miljard billijk gevonden. Het nadelige resul
taat van ƒ 2 miljard was het gevolg van de inderhaast geaccepteerde commissie-Cochran, hetgeen alleen maar tot negatieve resultaten kon leiden.
Het geheel van de overeenkomst was toch acceptabel vanwege de toe
komstige industriële en handelspolitieke betrekkingen, waarvoor de rege
ling een basis legde.
De regering erkende de bezwaren, maar achtte die niet ernstig genoeg om
de RTC te laten mislukken. Daarbij nam zij bij de schuldenreductie in aan
merking dat de jonge staat nog grote budgettekorten zou krijgen ter grootte
van ƒ 3 a ƒ 4 miljard, zodat haar totale schuld dreigde aan te groeien tot ƒ 10
m iljard.637 Götzen bracht het offer in verband met het geheel aan Neder
landse belangen die in het geding waren. Het betrof grote Nederlandse in
vesteringen ter waarde van ƒ 4 miljard, 'waarvan de resultaten, in geld en
in goederen, van zo'n uitzonderlijke betekenis zijn voor onze volkshuis
houding en ons nationaal inkomen (...)'.638 De ƒ 2 miljard schuldendelging
was een zwaar offer maar het was van meer belang dat de in Indonesië 'ge
opende bronnen van welvaart blijven vloeien'.639
Resumerend kan gesteld worden dat Nederland bij de RTC vooral zijn
economische belangen veilig stelde. Indonesië nam een fors deel van de
schulden over, terwijl het voor Nederland gunstige handelsverkeer ge
handhaafd bleef. Eerste-Kamerlid Kolff constateerde terecht dat Nederland
de op den duur toch onhoudbare staatkundige band met Indonesië bij de
RTC opofferde, om daarmee de economische samenwerking en de bestaans
zekerheid van de Nederlandse bedrijven in Indonesië veilig te stellen.640
Ten slotte

De kredietverlening aan Indonesië was een Nederlands belang omdat zo het
betalingsverkeer gaande werd gehouden en ook de kapitaaltransfer voor het
Nederlandse bedrijfsleven mogelijk bleef. De overgewaardeerde Indische
gulden bevorderde de vlucht in Nederlandse guldens, hetgeen de krediet
verlening extra stimuleerde. Dat de zekerheidstelling in de vorm van de
tin pledge, niet werd gerealiseerd, was uiteindelijk van minder belang
vanwege het beperkte schuldbedrag. Het parlement berustte overigens in
het feit dat Lieftinck het budgetrecht ten aanzien van de kredietverlening
goeddeels aan zijn laars lapte.
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Met de soevereiniteitsoverdracht werd de staatkundige dekolonisatie een
feit, waarvoor een zachte vorm van financieel-economisch neo-kolonialisme in de plaats kwam. Niet zacht genoeg in de ogen van Soekarno c.s., zou
later blijken. Immers van de schuld van ƒ 6,5 miljard nam Nederland ƒ 2
miljard voor zijn rekening. De schuldendelging van ƒ 2 miljard bleef bin
nen het mandaat dat Lieftinck bij het seniorenconvent had bedongen. Hoe
wel het een forse Nederlandse schuldenvermindering betrof, was het resul
taat aanvaardbaar ondanks de kritiek hierop van Drees. Zij doorbrak im
mers de patstelling tussen de onderhandelende delegaties op de RTC waar
door weer - voornamelijk Amerikaanse - hulp voor Indonesië werd verkre
gen. Bovendien zou het geïnvesteerde kapitaal in Indonesië tot royale (deviezen)inkomsten leiden. Zij verschaften Nederland, samen met de Mar
shallhulp, de middelen om het geslaagde naoorlogse industrialisatiebeleid
van de jaren vijftig te financieren, waardoor Nederland in staat was zich de
finitief op Europa te richten. De jonge staat Indonesië bleef zitten met een
schuld van ƒ 4,5 miljard, terwijl het nog budgettaire tekorten te verwachten
had van ƒ 3 a ƒ 4 miljard.
Dat Nederland uiteindelijk een bedrag van ƒ 2 miljard aan schuldenver
mindering moest accepteren, was deels te wijten aan de kruidenierspolitiek
van het kabinet. Het maximeerde de schuldenvermindering aanvankelijk
tot ƒ 500 miljoen en ontnam daarmee de onderhandelaars elke onderhandelingsmarge, hetgeen Drees met zoveel woorden door Van der Goes van
Naters werd verweten. Het kabinet riep als het ware een bemiddeling door
Cochran over zich af, die een sleutelrol vervulde en volledige steun genoot
van het State Department. Drees bruskeerde Cochran door het resultaat van
zijn bemiddelingspoging, op verzoek van Stikker ondernomen, botweg te
verwerpen en met aftreden te dreigen. Drees overspeelde hiermee zijn
hand en verloor de greep op de financieel-economische besprekingen. Lief
tinck trok het initiatief naar zich toe en verschafte zich politieke rugdekking
bij het seniorenconvent voor een schuldenvermindering tot ƒ 2 miljard.
Door toedoen van Van Maarseveen werd Cochran tegen de wens van Drees
niet alleen lid van een kleine bemiddelingscommissie, maar kreeg hij daar
in ook nog een doorslaggevende stem. Nederland werd inzake de schuldensanering zo de gevangene van Cochran: de schuldenvermindering met ƒ 2
miljard werd onvermijdelijk. Götzen concludeerde na afloop van de onder
handelingen in de ministerraad dat Nederland op financieel terrein meer
had kunnen bereiken als het in den beginne toegeeflijker was geweest.641
Deze schuldensanering vormde voor de Nederlandse economie echter
geen reëel probleem. P.J. Ridder, de secretaris van de subcommissie die het
schuldenvraagstuk behandelde, bagatelliseerde het financieel-economische
belang ervan in een geruchtmakend ESB-artikel. Het financieel-economisch
effect van de kredietverlening was alleen dat de Nederlandse geldcirculatie
toenam, omdat van een reële verarming in de zin van het onttrekken van
goederen en diensten geen sprake was.642 Daaraan kan worden toegevoegd
dat het inflatoire effect in Nederland achterwege bleef, omdat Lieftinck de
geldomloop afroomde door inning van extra middelen ter waarde van ƒ 4,4
miljard over de periode 1948-1950. De bewaking van het monetair even528
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wicht stond in het beleid van Lieftinck centraal, getuige ook het feit dat de
kredietverlening aan Indonesië in 1950 uitdrukkelijk gekoppeld was aan de
deflatoire werking van de besteding van de tegenwaardegelden.
Het parlement werd door middel van het seniorenconvent regelmatig,
maar wel slechts broksgewijs, geïnformeerd over de voortgang van de
onderhandelingen, waarbij in concrete gevallen door de ministers politieke
rugdekking werd gevraagd. Dit bracht de seniores in een moeilijk parket.
Niet alleen ontbrak vaak een totaaloverzicht, maar toestemmen betekende
ook gecommitteerd zijn. Ook de aanwezigheid van leden van de Commis
sie van Negen in de verschillende subcommissies bond de fracties, op z'n
minst moreel, aan de resultaten van het overleg. Wellicht dat de gekozen
vorm van parlementaire 'medezeggenschap' voorkomen heeft dat de RTC
alsnog mislukte door toedoen van een zeer gereserveerd parlement. Per slot
had de soevereiniteitsoverdracht iets traumatisch. Tets groots' ging voor
Nederland verloren.
Bij de RTC toonde Lieftinck een open oog te hebben voor de vitale be
langen van het bedrijfsleven, dat uiteindelijk zijn schatkist moest kunnen
spekken. Een paar miljard minder vorderingen nam hij gaarne voor lief in
ruil voor het vooruitzicht op structureel meer inkomsten.

Een Uniedefensie, weer een verloren illusie

Aan de vooravond van de RTC was het duidelijk geworden dat de Neder
landse militaire aanwezigheid in Indonesië haar langste tijd had gehad. Op
de conferentie bleek een omvangrijke Nederlandse militaire presentie on
aanvaardbaar voor zowel de Republikeinen als de Federalisten. Van de
grootse ideeën die aanvankelijk aan Nederlandse zijde gekoesterd werden
over een bijdrage van het KNIL en de Koninklijke Marine aan de defensie
van de Nederlands-Indonesische Unie, bleef uiteindelijk een beperkt ak
koord over samenwerking over. Een ingrijpend gevolg van dit akkoord was
de opheffing van het KNIL.
De Groot-Nederlandse optie

Volgens het akkoord van Linggadjati zou de Nederlands-Indonesische Unie
een eigen orgaan krijgen ter regeling van de defensie. De verschillende In
donesische deelstaten zouden elk een eigen leger hebben èn een gezamen
lijk federaal leger. De vage bepalingen hieromtrent waren ook in het Renville-akkoord opgenomen. Hoewel de uitwerking hiervan in het overleg
met de Republiek in 1947-1949 op grote obstakels stuitte, werden aan Neder
landse zijde alvast allerlei plannen gemaakt voor een gemeenschappelijke
Uniedefensie. Uitgangspunt was dat Nederland zich militair zo stevig mo
gelijk in Indonesië moest verankeren.643
De voornaamste pleitbezorger hiervan was legercommandant generaal
Spoor. Vanaf 1947 verwerkte hij, in overleg met de generale staf in Den
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Haag, zijn visie op de Uniedefensie in vrij gedetailleerde plannen. Het
Uniekabinet, bestaande uit ministers van het Koninkrijk en van de VSI,
moest een gemeenschappelijke onderraad voor defensie instellen, die gead
viseerd zou worden door een Uniestaf, waarin de chefs van staven van de
beide krijgsmachten zitting zouden hebben. Deze Defensieraad zou richt
lijnen voor de opbouw, het onderhoud en het beheer van de federale krijgs
macht geven. Het federale Indonesische leger zou worden opgebouwd uit
contingenten van alle deelstaten. Spoor meende dat bij de opbouw van het
VSI-leger Nederlandse hulp en leiding nodig zouden zijn. Steun van het
Nederlandse deel van het KNIL achtte hij hierbij onontbeerlijk. De deelsta
ten buiten de Republiek zouden in de overgangsperiode slechts over enkele
veiligheidsbataljons beschikken. Nederland zou hen bijspringen door eigen
strijdkrachten ter beschikking te stellen. Voor zover nodig konden de deel
nemers aan de Unie bij overeenkomst besluiten dat troepen op elkanders
grondgebied werden gestationeerd of dat een der deelgenoten een basis ter
beschikking werd gesteld. Voor het Republikeinse leger, de TNI, was in deze
plannen geen plaats, zeker niet als kernleger van de nieuwe federale krijgs
macht. Hoogstens konden onderdelen van de TNI na 'ideologische desin
fectering’ in het federale leger worden opgenomen.644
In de nieuwe verhoudingen zou geen plaats meer zijn voor het KNIL,
één van de belangrijkste dwangmiddelen van de Nederlandse koloniale po
litiek. Het KNIL was door artikel 32 van de Indische staatsregeling van 1925
nauw verbonden aan het Indisch Gouvernement. De gouverneur-generaal
(later: de HVK) - en niet de koning - was opperbevelhebber. De officieren
van het KNIL werden niet door de Kroon benoemd en bevorderd, maar bij
ordonnantie van de GG. In juli 1949 werd in de ministerraad opgemerkt dat
het KNIL bestond uit 14.000 Nederlanders en 46.000 'inheemsen'.645 In de
visie van Spoor zou een deel van het KNIL moeten worden samengevoegd
met de Koninklijke Landmacht. Begin 1948 stelde hij voor dat dit deel in de
federale deelstaten zou worden ingezet, buiten het gebied van de Republiek.
Het 'inheemse' deel van het KNIL zou een belangrijke rol moeten spelen
bij de opbouw van het Indonesische leger.646
Spoors denkbeelden over een belangrijke Nederlandse militaire rol in
het onafhankelijke Indonesië werden gedeeld in marinekringen. Comman
dant der zeemacht in Indonesië, vice-admiraal A.S. Pinke, ging er vanuit
dat Nederland ook na de soevereiniteitsoverdracht belangen in de Oost
moest beschermen. Hij hechtte daarom grote betekenis aan het behoud van
bases en steunpunten. Daarnaast zou de Koninklijke Marine behulpzaam
kunnen zijn bij de opbouw van de Indonesische vloot.647
Meer nog dan een zware Nederlands-Indonesische Unie waren de ideeën
over nauwe Nederlands-Indonesische militaire samenwerking na de soeve
reiniteitsoverdracht een wensdroom van de militaire elites. Van de zijde
van de Republiek bestond er geen belangstelling voor, integendeel! De TNI
zou zich nimmer metterdaad laten ontbinden.
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R epublikeins verzet

Bij de onderhandelingen te Linggadjati in 1946 was al gebleken dat de Ne
derlandse militaire presentie in Indonesië voor de Republik Indonesia een
bijzonder gevoelige kwestie was. De nationalistische aspiraties van Soekar
no c.s. verdroegen een dergelijke aanwezigheid niet. Voor hen was boven
dien onaanvaardbaar dat 'inheemse' militairen (in het KNIL) onder Neder
landse vlag dienden.
Spoors plannen voor een Uniedefensie kwamen in de maanden april en
mei 1948 in de onderhandelingen aan de orde. Ze werden door de Repu
blikeinse delegatie van de hand gewezen. Het volledig opheffen van de
TNI, het leger van vrijheidsstrijders dat drie jaar lang gevochten had voor
de onafhankelijkheid, was onaanvaardbaar. Geen enkele Republikeinse re
gering zou dat lukken: het leger zou domweg die regering aan de kant
schuiven en de macht in eigen handen nemen. Bevelhebber Soedirman
verklaarde dat de TNI bereid was op te gaan in een federaal leger, mits dat
enkel uit Indonesiërs zou bestaan onder bevel van een Indonesiër, met de
TNI als kern. De Nederlandse voorstellen werden uitgelegd als een poging
greep te houden op Indonesië. Premier Hatta zag hooguit een taak wegge
legd voor Nederlandse instructeurs in ruil voor het gebruik van Indonesi
sche marinebases door Nederland.648 Het Nederlandse standpunt stond hier
lijnrecht tegenover: volgens de Renville-akkoorden was Nederland tot de
soevereiniteitsoverdracht het enige wettige gezag. Nederland erkende de
Republiek wel als organisatie, maar niet als staat met een eigen leger. De on
derhandelingen raakten op dit punt in een impasse. Ook tijdens de bespre
kingen te Kalioerang, eind 1948, zouden beide partijen niet nader tot elkaar
komen, wederom doordat Nederland vasthield aan zijn soevereiniteitsrechten en ontbinding van de TNI verlangde.
Parlem entaire afzijdigheid

Het theoretisch karakter van de gewenste militaire samenwerking na de
soevereiniteitsoverdracht maakte dat thema ongeschikt voor een parlemen
taire behandeling. Tijdens één van haar eerste vergaderingen had de Com
missie van Negen, in maart 1948, min of meer haar zegen gegeven aan de
denkbeelden van Spoor. Romme, Sassen en Kerstens wilden zelfs verder
gaan door de Unie op het gebied van de defensie soeverein te maken.649
Door de ontwikkelingen raakte de discussie over de aard van de Unie op de
achtergrond en daarmee ook de Uniedefensie.
In januari 1949 meldde minister van Oorlog en Marine, Schokking, in de
Defensiecommissie dat de kwestie in de ijskast was gezet.650 Iets meer ruim
te was er kennelijk voor discussie over eventuele Nederlandse marinetaken in Indonesië. Dat hierover in de volksvertegenwoordiging wèl werd
gesproken, lag voor de hand. Maritieme samenwerking was voor de Repu
bliek niet geheel onbespreekbaar. Bovendien paste een maritieme presentie
in de Indonesische wateren uitstekend in de plannen van de marinelobby,
die zich verzekerd wist van de steun van een kamermeerderheid. In elk ge531
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val benadrukte Schokking eind 1948 de noodzaak van maritieme samen
werking in het kader van de Nederlands-Indonesische Unie: 'Totdat de In
donesische Uniegenoot over een voldoende operationele strijdmacht be
schikt, zal in het kader van de bijstand het zwaartepunt bij de uitvoering
van deze taak, voor wat het maritieme gedeelte betreft, geheel liggen bij de
K oninklijke M arine.'651 KVP, CHU, ARP en VVD spraken zich onom
wonden uit voor een belangrijke taak voor de Koninklijke Marine in de
verdediging van de Nederlands-Indonesische Unie.652 Volgens Vonk zou
de maritieme samenwerking zelfs de 'de proefsteen' zijn voor 'de ernst, die
men heeft met het effectief maken van een Nederlands-Indonesische
U n ie'.653
Ook was er tijdens de behandeling van de begroting van Oorlog voor 1949
enige discussie in het parlement over de toekomst van het KNIL. Aange
zien de ideeën over de toekomstige taken voor een Nederlandse strijd
macht in Indonesië nog tamelijk diffuus waren, bestond over de toekomst
van het KNIL geen duidelijkheid. Schokking betoogde dat een oplossing ge
zocht moest worden in de richting van een Nederlandse èn een Indonesi
sche legermacht die in Unieverband zouden samenwerken.654 In zijn MvT
verklaarde de minister dat samensmelting van KNIL en Koninklijke Land
macht wenselijk was, doch dat een regeling van de positie van het KNIL
nog in studie was.655 Een en ander zou namelijk grondig voorbereid dienen
te worden. Het ging hier om een ingewikkeld probleem, nog afgezien van
de gevoeligheid van het vraagstuk van de militaire presentie van Neder
land in Indonesië na de onafhankelijkheid. De liquidatie van het KNIL zou
vérgaande financiële gevolgen hebben die bestudering behoefden. Daarnaast
vormden de grote cultuurverschillen tussen KNIL en Koninklijke Land
macht een complicerende factor.
Tijdens de openbare begrotingsbehandeling zei Schokking in januari 1949
te verwachten dat het federale Indonesische leger zou worden opgebouwd
met behulp van officieren en onderofficieren van het KNIL en dat er KNILmensen naar de Koninklijke Landmacht of naar dat nieuwe federale leger
zouden kunnen overgaan. 'Hoe de ontwikkeling zal zijn, kan ik echter nog
niet mededelen.’656 Onder erkenning van de politieke en technische com
plicaties deelden de verschillende fracties in de Kamer het standpunt dat het
KNIL en de Koninklijke Landmacht moesten fuseren. A.B. Roosjen (ARP)
kwam op voor de 'eer' van het krijgsmachtonderdeel. Hij pleitte voor
'waardering voor de uiterst belangrijke prestaties, welke door het KNIL zijn
v erricht'.657
Hoe het ook zij, begin 1949 verwachtte menigeen in de volksvertegen
woordiging dat de Nederlandse strijdkrachten nog lange tijd taken in In
donesië zouden vervullen in het kader van de Nederlands-Indonesische
Unie. Duidelijkheid over omvang en aard van die taken bestond er echter
niet.
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De droom vervliegt

Vanaf het voorjaar van 1949 werd evenwel steeds duidelijker dat de soeve
reiniteitsoverdracht binnen afzienbare tijd zonder een overgangsperiode
zou plaatsvinden (plan-Beel) en dat Nederland waarschijnlijk geen belang
rijke rol zou spelen bij de Indonesische defensie. Tijdens de Van RoijenRoem-besprekingen in april/m ei 1949 keerde het tij definitief: de soeverei
niteitsoverdracht aan de VSI zou volledig en onvoorwaardelijk zijn. Afge
sproken werd dat de Nederlandse troepen Djokjakarta zouden ontruimen
en dat het TNI daar voortaan verantwoordelijk zou zijn voor de ordehand
h a v in g .658 De Republiek wilde een vederlichte Unie waarin voor een
omvangrijke Uniedefensie geen plaats zou zijn. Zij zelf stelde zelfs weinig
prijs op nauwe militaire samenwerking na de soevereiniteitsoverdracht. Op
de inter-Indonesische conferentie in Djokjakarta en Djakarta kwamen Re
publikeinen en federalisten overeen dat de TNI de kern van het federale le
ger zou vormen. Overdracht van materieel en gebouwen zou nader met de
Nederlandse regering worden besproken, terwijl niet-Indonesiërs uitslui
tend als instructeur konden werken.659 Derhalve geen Uniedefensie, zelfs
geen militaire samenwerking.
Het groeiend besef aan Nederlandse zijde dat de omstandigheden funda
menteel veranderd waren, vond medio juli zijn vertaling in het rapport
van de zogenoemde commissie-Schepers. Deze ambtelijke commissie, on
der voorzitterschap van generaal-majoor J.D. Schepers, was door minister
Schokking ingesteld om hem te adviseren over de militaire aspecten van de
vervroegde soevereiniteitsoverdracht. De commissie was van mening dat
in de oorspronkelijke plannen onvoldoende rekening was gehouden 'met
de noodzaak de souvereiniteit der VSI zoveel mogelijk te ontzien'. Het
vastleggen van een onmiddellijke, intensieve samenwerking op Uniedefensiegebied zou niet acceptabel zijn voor de VSI en daardoor niet bevor
derlijk voor het welslagen van de conferentie. De commissie erkende dat
het voorzien in de defensie van Nederland en de VSI een zaak was van elk
der deelgenoten afzonderlijk en dat een soeverein Indonesië neutraal zou
kunnen blijven in een oorlog waarin Nederland partij was. Samenwerking
zou volgens het rapport alleen mogelijk zijn als deze op 'geheel vrijwillige
basis’ was geschoeid. Unie-organen zouden alleen dan kunnen worden in
gesteld als daaraan behoefte zou blijken te bestaan. Nederland zou alleen op
verzoek van de VSI militaire bijstand kunnen leveren. Het rapport getuigde
van realiteitszin en deed de Uniedefensie vervluchtigen tot een wens
droom voor de toekomst.660
De Nederlandse delegatie van de RTC zou uiteindelijk de conclusies van
de commissie-Schepers overnemen. Aanvankelijk rees hiertegen nog be
zwaar van de zijde der Commissie van Negen. In het vooroverleg over de
richtlijnen voor de onderhandelingen wezen Romme, Tilanus, Meijerink
en Vonk het uitgangspunt van het rapport af. Zij verdedigden nog steeds de
totstandkoming van een zware Unie, inclusief nauwe samenwerking op
defensiegebied. Romme verlangde waarborgen dat Nederland via de Unie
'een zekere rol in het wereldbestel’ zou kunnen blijven spelen. Volgens
533
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hem was het Nederlandse financieel-economische belang in dit verband se
cundair. Schepers antwoordde dat Nederland 'de slag om Indonesië' ver
loren had; de soevereiniteitsoverdracht moest onvoorwaardelijk en volle
dig plaatsvinden, zodat aan de instelling van een Uniedefensie niet meer te
denken viel.661
Hierna is in de Nederlandse delegatie kennelijk niet meer gediscussieerd
over de totstandkoming van een Uniedefensie. De problemen rond het
KNIL domineerden de discussie volledig. Toch bleef aan Nederlandse kant
de wens bestaan om tot nauwe militaire samenwerking te komen. Dat zou
dan met name op maritiem gebied zijn, omdat de Indonesiërs niet over een
marine beschikten. Gemikt werd onder meer op de instandhouding van de
marinebasis in Soerabaja. De militaire leden van de delegatie (hoofdzakelijk
officieren van de Koninklijke Landmacht en het KNIL) verklaarden ove
rigens weinig waarde te hechten aan een marinebasis 'gezien het feit dat
Nederland zich de financiële uitgaven daarvoor toch niet zou kunnen (of
willen) getroosten’. Hun voorkeur ging uit naar samenwerking in het kader
van een Nederlandse militaire missie.662 Alleen de staatssecretaris van Ma
rine, Moorman, pleitte voor het behoud van een vlootbasis. Hij kreeg
hierin de volledige steun van de Commissie van Negen. Begin oktober nog
stelde Romme 'dat Nederland een zekere rol had te spelen in Zuidoost-Azië
en dat het zich daaruit niet moest laten verdringen, dat in dit kader een ba
sis nodig was en dat men derhalve op het verkrijgen of behouden daarvan
moest blijven staan'. Vonk sloot zich nadrukkelijk bij dit standpunt aan;
naar zijn mening diende Nederland zich hiervoor de uitgaven te ge
troosten.663
Het kabinet zou uiteindelijk zijn fiat geven aan het plan van Moorman,
op voorwaarde dat Indonesië alle kosten van de marinebasis zou dragen.664
Zoals we zullen zien, kwam ook daarvan op de RTC niets terecht.
Waarheen m et het KNIL?

Ook al bestond er aanvankelijk nog enige hoop op een maritieme rol voor
Nederland in Indonesië, in de zomer van 1949 was duidelijk dat van een
gemeenschappelijke defensie geen sprake meer kon zijn. Deze situatie gaf
de voorgenomen liquidatie van het KNIL een geheel andere dimensie, om
dat deze tot dan toe altijd gekoppeld was geweest aan de totstandkoming
van een Uniedefensie. De kosten van de opheffing van het KNIL en de fu
sie met de Koninklijke Landmacht dreigden nu geheel voor rekening van
de Nederlandse schatkist te komen.665 Aan de vooravond van de RTC boog
het kabinet zich over de status van het KNIL. De meningsverschillen hier
over leidden aan Nederlandse zijde tot grote spanningen. Centraal daarbij
stond de vraag of het KNIL een Nederlands, dan wel Nederlands-Indisch or
gaan was. Anders gesteld: kwam de liquidatie van het KNIL voor rekening
van Nederland of van Indonesië?
In juli verklaarde Drees in de ministerraad dat Nederland zich na de soe
vereiniteitsoverdracht geen zware lasten in Indonesië meer kon veroorlo
ven. De premier stelde zich op het formele standpunt dat het KNIL staats534
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rechtelijk een Indisch orgaan was en dat het daarom bij de soevereiniteits
overdracht in beginsel naar de VSI moest overgaan. Critici zouden de pre
mier in de maanden daarna er op wijzen dat het KNIL en de Koninklijke
Landmacht sinds 1945 een onverbrekelijk geheel hadden gevormd, dat het
leger was opgetreden om de politiek van de Nederlandse regering te ver
wezenlijken, dat de KNIL-soldaten door de eed van trouw verbonden
waren aan koningin en vaderland en dat in het KNIL na vier jaar strijd wei
nig sympathie bestond voor de voormalige vijand. Drees meende niettemin
dat de overname van het KNIL in zijn geheel door Indonesië op den duur
zeer wel mogelijk was. Van de ministers vroeg in juli alleen minister Rutten van OKW zich af of het daarom verantwoord was over het KNIL als een
eenheid te spreken, 'welke men overbrengt naar Nederlandse kant of naar
Indonesische zijde'. Volgens hem zou men aan de individuele militairen
de vrijheid moeten laten om naar de VSI of naar Nederland te gaan. Drees
vreesde echter de financiële gevolgen van een dergelijke optie. Dit im
pliceerde immers dat allen die niet vrijwillig naar de Indonesische strijd
krachten overgingen ten laste van Nederland zouden komen. De verwach
ting was dat de animo onder de militairen om die overstap vrijwillig te ma
ken niet groot was, zeker niet onder de Indonesische soldaten van het
KNIL. Waarschijnlijk vreesde Drees bovendien een precedentwerking voor
ambtenaren; daarom was het voor hem zaak vast te houden aan de stelling
dat het KNIL geen Nederlands orgaan was.
Intussen was het niet duidelijk hoe de ministerraad zich de overgang van
het KNIL naar de VSI precies voorstelde. Veel Europese KNIL-militairen,
die tot na de RTC in het ongewisse zouden worden gelaten over hun lot,
vreesden in deze periode dat zij als een soort 'huurlingen' aan de VSI zou
den worden overgedragen. Uit de notulen van de ministerraad blijkt dat dat
aanvankelijk inderdaad de bedoeling was. Drees en Lieftinck waren van
mening dat alleen N ederlandse KNIL'ers die repatrieerden, onder bepaalde
omstandigheden een beroep zouden mogen doen op een nog te ontwerpen
garantieregeling.666 Eind september was Van Maarseveen al iets minder
onbuigzaam. Hij zei zich voor te stellen dat het KNIL, onder voor de mi
litairen 'aanvaardbare omstandigheden', aan Indonesië bijstand zou verle
nen en financieel ten laste van Indonesië zou komen, 'waarna geleidelijk
een reorganisatie zou plaatsvinden, die ten gevolge zou hebben, dat zij, die
billijkerwijs na afloop van een overgangstijd niet onder het gezag van de
RIS zouden kunnen worden gebracht, zouden kunnen afvloeien voor reke
ning van Indonesië, voor zover deze officieren en manschappen niet in Ne
derlandse dienst zouden kunnen treden'667 Veel hing natuurlijk af van de
houding van de Indonesiërs op de conferentie. Hoe dan ook, het kabinet
hield vast aan drie uitgangspunten: dat het KNIL geen Nederlands orgaan
was, dat het leger na de soevereiniteitsoverdracht Nederland geen geld
meer mocht kosten en dat er geen sprake kon zijn van een vrijwillige over
gang in Indonesische dienst. Het was hierover dat het kabinet in botsing
kwam met de militaire en parlementaire vertegenwoordigers in de militai
re commissie van de Nederlandse delegatie op de RTC.
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In juli had de commissie-Schepers al bepleit dat de regering een wette
lijke regeling moest treffen voor het KNIL, anders zouden bij de soevereini
teitsoverdracht alle bevoegdheden ten aanzien van dit leger op de VSI
overgaan. Dit laatste achtte de commissie 'strijdig met de waardigheid van
de Staat en met de persoonlijke belangen der betrokkenen'. Het standpunt
van de militairen kreeg in de militaire commissie van de Nederlandse dele
gatie al snel de steun van de Commissie van Negen. Eind augustus ver
klaarden ook zij ’dat voorkomen moest worden dat het KNIL als zodanig
onder het gezag (...) van de VSI komt'. Tilanus merkte op 'dat het Kabinet
wel wat licht heenliep over de rechten van de KNIL-militairen'.668 Begin
september formuleerde staatssecretaris van Oorlog Fockema Andreae sa
men met staatssecretaris van Marine Moorman, mede-voorzitter van de
Nederlandse militaire commissie, het standpunt van de commissie in een
nota aan de ministerraad. Het KNIL was een onderdeel van de Nederlandse
krijgsmacht en het was daarom 'uit morele, staatkundige en militaire
overwegingen onaanvaardbaar' dat het KNIL naar de VSI zou overgaan. De
overgang van KNIL-personeel naar de VSI diende slechts op vrijzvillige
basis plaats te vinden. Fockema Andreae pleitte er ook voor dat het kabinet
op de RTC voor het personeel van het KNIL de nodige waarborgen zou
scheppen in de vorm van een garantieregeling, naar analogie van de rege
ling zoals die reeds voor civiele ambtenaren was getroffen.669
De spanningen laaiden hoog op. Op 10 september verdedigde Van Maar
seveen nog eens het kabinetsstandpunt ten overstaan van de militaire
commissie. Uit protest weigerde Romme deel te nemen aan de discussie.
Twee dagen later kwam het onderwerp in de ministerraad aan de orde.
Schokking en Götzen kwamen op voor de visie van Fockema Andreae,
maar Drees hield voet bij stuk. De premier was ontstemd en meende dat de
commissie onjuist had gehandeld door het kabinetsstandpunt te negeren.
Hij vroeg zich af of de commissie het kabinetsstandpunt wel zou kunnen
verdedigen en overwoog de samenstelling te wijzigen. Het KNIL was vol
gens Drees géén Nederlandse strijdmacht en hij achtte het onaanvaardbaar
dat de reorganisatie op basis van vrijwilligheid zou plaatsvinden. De pre
mier vreesde vooral dat de liquidatie van het KNIL Nederland handenvol
geld zou kosten. Voorts was hij bang dat, wanneer het Nederlands karakter
van het KNIL benadrukt werd, de Indonesiërs op de RTC te meer reden
zouden hebben te betogen dat de militaire schulden hen niet aangingen. Be
sloten werd dat Drees, Götzen, Joekes, Van Maarseveen en Schokking, het
kabinetsstandpunt nog eens in de militaire commissie zouden uiteen
zetten.670
Deze vergadering vond plaats op 14 september. Drees verdedigde met
verve het regeringsstandpunt. De regering streefde niet naar onmiddellijke
repatriëring van het Europese deel, noch naar onmiddellijke liquidatie van
het gehele KNIL. Drees waarschuwde dat een vrijwillige overgang van het
KNIL-personeel onherroepelijk tot ruïnering van Nederland zou leiden.
Hij betoogde, en dat was een nieuw argument, dat het in het belang van de
niet-Republikeinse gebieden in Indonesië was, dat het KNIL een militair
tegenwicht vormde tegen de TNI. Maar verscheidene delegatieleden hiel536
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den hem voor dat het KNIL na de oorlog een instrument was geweest van
de Nederlandse regering en dat de KNIL-militair met inzet van zijn leven
het Koninkrijk gediend had. 'Het geldelijk argument verliest veel van zijn
kracht doordat hier de Nederlandse eer op het spel staat', zo stelden zij.
Zouden de Indonesische KNIL-soldaten de overgang naar het Indonesisch
leger aanvaarden of leverde dat de kiem van een burgeroorlog op? Hier stel
de Drees simpelweg tegenover dat het KNIL in Indonesië thuishoorde. In
dien het Koninkrijk zou worden omgezet in een Unie, dan zag de minister
president geen gewetensconflicten voor de soldaten van het KNIL. Hij zag
in het KNIL eerder een waarborg tegen een burgeroorlog dan een kiem er
van. KNIL-militairen moesten volgens Drees min of meer verplicht wor
den in dienst te treden bij het leger van de VSI. 'Een geheel vrijwillige over
gang (...) in dienst van de RIS zou slechts weinigen stimuleren dit ook wer
kelijk te doen’, aldus de premier.671
Nog was dit ernstige conflict binnen de Nederlandse delegatie niet op
gelost. De discussie was soms bijzonder emotioneel. In een vergadering van
de Nederlandse delegatie medio oktober waarschuwde KNIL-generaal-majoor D.R.A. van Langen de regering dat, indien de rechtspositie van het In
donesisch personeel van het KNIL niet duidelijk was vastgelegd, grote wan
orde zou ontstaan. Hij vreesde dat zij zich in hun leven en dat van hun ge
zinsleden bedreigd zouden voelen en verwachtte ontslagaanvragen op grote
schaal, dienstweigering, ondergronds verzet, overlopers en banditisme. Dit
betoog raakte een gevoelige snaar bij de meeste kamerleden. De generaal
vroeg Drees om een openlijke verklaring waarin werd erkend dat het KNIL
een Nederlands orgaan was dat onder Nederlandse leiding geliquideerd
moest worden.672 Zo ver kwam het weliswaar niet, maar het kabinet zou
toch water bij de wijn doen. Eind september had Van Maarseveen de mili
taire commissie laten weten, zolang het principe 'het mag niets kosten' zo
veel mogelijk overeind bleef, te erkennen dat het KNIL na vier jaren strijd
niet rechtstreeks onder het bevel van de VSI kon komen en dat er een over
gangsregime nodig was: tot aan de soevereiniteitsoverdracht zou de HVK
'tussenschakel' zijn, daarna de Hoge Commissaris, Hirschfeld. De VSI kon
via HVK of Hoge Commissaris opdrachten geven aan het KNIL. Na de soe
vereiniteitsoverdracht zou het mogelijk zijn dat Nederlandse KNIL'ers ge
leidelijk zouden overgaan naar de Koninklijke Landmacht. Tijdens de
onderhandelingen moest er naar gestreefd worden dat de Indonesische
KNIL-militairen in dienst van de federale strijdkrachten zouden treden.
Ten aanzien van de eis dat het KNIL na de soevereiniteitsoverdracht geen
geld meer mocht kosten, vonden beide partijen elkaar op een tamelijk ge
wrongen constructie, inhoudende dat de liquidatie van het KNIL onder ge
zag van de Nederlandse regering zou plaatsvinden en toch de financiële las
ten vanaf het moment van de soevereiniteitsoverdracht ten laste van de
VSI zouden komen 673
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De conferentie

Eerste contacten
Aan de vooravond van de RTC-besprekingen waren de spanningen met de
Republikeinen hoog opgelopen. In augustus en september waren de
Republikeinse guerrillastrijders uit hun schuilplaats tevoorschijn gekomen
en zij hadden overal waar zich Nederlandse militaire wachtposten bevon
den eigen posten ingericht. In het kielzog van de Republikeinse troepen
kwamen Republikeinse ambtenaren mee die het bestuur overnamen. Deze
'koude infiltratie' vormde een aanzienlijke militaire en bestuurlijke bedrei
ging voor het Nederlandse gezagsapparaat. De Koninklijke Landmacht- en
KNIL-militairen waren versnipperd in kleine eenheden over Java en Su
matra, juist met het oog op het handhaven van het Nederlandse gezag.
Spoedoverleg tussen HVK Lovink en de gevolmachtigd minister van De
fensie van de Republiek, sultan Hamengkoe Boewono IX, leverde geen re
sultaten op. Een verontruste Lovink beschuldigde de sultan ervan zijn troe
pen niet in de hand te hebben. De sultan repliceerde dat de Republikeinse
troepen zich altijd al daar hadden bevonden en nu in de openbaarheid tra
den.674
De botsing dreigde nog een staartje te krijgen. Even werd in Batavia een
derde politionele actie overwogen, maar die optie bleek onuitvoerbaar. De
'inkapseling' van Nederlandse troepen werd gedeeltelijk opgeheven; in ok
tober werden de Koninklijke Landmacht- en KNIL-militairen uit het zuide
lijke deel van Midden- en Oost-Java terug getrokken op hoofdbases. Tevens
kwamen de Nederlandse en Republikeinse commandanten gemeenschap
pelijke en afzonderlijke patrouillegebieden overeen, zodat de spanning af
nam .675 Intussen was de stemming onder de Nederlanders in Batavia ver
beneden nul gedaald. Volgens een ooggetuige heerste er een psychose van
'alles is verloren, behalve het leven’ en het gevoel in de steek te worden ge
laten. Cynisme overheerste, men deed niet meer dan strikt nodig was. Op
straat groette men elkander spottend met het woord 'LOVINK’ (Laat Ons
Veilig In Nederland Komen).676
Intussen leek op de RTC enige duidelijkheid te ontstaan over de opvat
tingen die er over de militaire aangelegenheden bij de Indonesische dele
gatie bestonden. Zij leek niet afkerig te staan tegenover maritieme steun.
Ook leken de kansen voor de overdracht van het KNIL als geheel niet hope
loos. Kennelijk waren de delegaties van de BFO en de Republiek het onder
ling niet eens over de toekomst van het KNIL. De Republikeinen waren er
voorstander van het KNIL op te laten gaan in de federale strijdkrachten,
terwijl de BFO-leden meenden dat het leger voorlopig (buiten het gebied
van de Republiek) als eenheid gehandhaafd moest worden, naast de fede
rale strijdkrachten. Aan dat laatste standpunt werd aan Nederlandse zijde
grote waarde gehecht omdat het de mogelijkheid bood de wensen van het
kabinet te verwezenlijken. Over de financiële kant van de zaak bleek aan
Indonesische zijde evenwel 'nog niet' te zijn nagedacht.677

538

Een Uniedefensie, weer een verloren illusie

O n d erh an d elin g en
Begin oktober bleek echter dat aan Indonesische kant de Republikeinse
zienswijze had gezegevierd; met de federalisten was immers in de zomer
afgesproken dat de TNI de kern van het nieuwe leger zou worden. Uit vrees
voor een machtsstrijd met de federalisten en het KNIL na de soevereini
teitsoverdracht waren de Republikeinen zelfs bereid de Nederlandse eis te
aanvaarden dat de VSI de kosten van het KNIL in de liquidatieperiode
zouden dragen. Zij namen de verplichting op zich Indonesische KNIL-mili
tairen over te nemen. De Republikeinen meenden met name de 'inheemse’
beroepsmilitairen goed te kunnen gebruiken: hun strijdkrachten beschikten
immers noch over een vloot, noch over artillerie, genie, enzovoorts, terwijl
hun luchtmacht weinig voorstelde.678 Bovendien stond nu vast dat de In
donesiërs na de soevereiniteitsoverdracht geen Nederlandse troepen meer
op hun grondgebied zouden dulden. Een Nederlandse militaire missie in
Indonesië was bespreekbaar.
Tamelijk snel bereikten de delegaties overeenstemming over de grote lij
nen. De RIS zou na de soevereiniteitsoverdracht verantwoordelijk zijn
voor de territoriale veiligheid. De Nederlandse strijdkrachten moesten zo
snel mogelijk uit Indonesië verdwijnen. Wachtend op afscheep of 'reorga
nisatie' zouden zij slechts op verzoek van de RIS en met instemming van
Nederland operationeel kunnen worden. De Nederlandse troepen (Konink
lijke Landmacht en KNIL) werden in rayons verzameld en bleven onder be
vel van hun eigen commandant. Ze behielden hun uitrusting en wapens
en bleven onderworpen aan het Nederlands militair tuchtrecht. Na afloop
van de RTC zou een gemengde commissie worden ingesteld die toezicht
zou uitoefenen op de uitvoering van de overeenkomst.679
Ook inzake het KNIL werd al spoedig vooruitgang geboekt. De drie dele
gaties waren unaniem van oordeel dat het KNIL ten spoedigste moest wor
den 'gereorganiseerd'. De overgang naar het federale leger behoorde onderdeelsgewijs te geschieden. Vanwege de apaiserende invloed van de eigen
KNIL-commandanten zouden dezen gedurende de overgangsfase de leiding
in handen houden. Het belangrijkste geschil was van financiële aard. De
Nederlandse delegatie stelde zich op het standpunt dat Indonesië de
reorganisatie geheel moest financieren (inclusief pensioenen, wachtgelden
en sociale lasten), terwijl de Indonesiërs hooguit de helft wilden betalen.
Verder weigerde de RIS de salarissen van KNIL-militairen, die in dienst
traden van het federale leger, op hetzelfde hoge peil te handhaven. De Ne
derlandse KNIL-militairen zouden na de liquidatieperiode voor de keuze
komen öf genoegen nemen met een lager salaris öf afvloeien.680 Eind ok
tober werd dit geschil bijgelegd. Hatta accepteerde dat de kosten na de soeve
reiniteitsoverdracht alsmede de afvloeiingsregelingen voor rekening van
Indonesië zouden komen, mits de 'reorganisatie’ binnen zes maanden zou
zijn voltooid. Dit gold echter niet voor hen die na maart 1942 in dienst van
het KNIL waren getreden en geen Indonesisch staatsburger waren geworden
vóór het einde van de reorganisatie. Fockema Andreae toonde zich bereid
de lasten van de 'reorganisatie' te verlichten door de Nederlandse mili539
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tairen naar de Koninklijke Landmacht te laten overgaan. Voor de Indonesi
sche KNIL-militairen die niet naar het federale leger wilden overgaan werd
een ingewikkelde afvloeiingsregeling bedacht. Ook voor de overdracht van
het materieel van het KNIL werd een formulering gevonden waarin beide
partijen zich konden vinden. Dit akkoord betrof tevens de overdracht van
materieel en vliegvelden van de Nederlandse luchtstrijdkrachten681
De commandant van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië kreeg
de verantwoordelijkheid voor de 'reorganisatie' van het KNIL. Zoals ge
zegd was het streven, dat de overgang van KNIL naar de krijgsmacht van de
RIS per onderdeel en op vrijwillige basis zou geschieden. De 'reorganisatie'
zou zes maanden duren, gerekend vanaf de dag waarop de voorwaarden
voor het in dienst treden van de RIS bekend zouden zijn. Een ministeriële
verklaring van 31 oktober zette de deur naar de Koninklijke Landmacht
open voor de Nederlandse beroepssoldaten van het KNIL.682
In oriënterende besprekingen leek de Indonesische delegatie aanvanke
lijk welwillend te staan tegenover het Nederlandse voorstel, steun te bieden
bij de opbouw van een federale marine. Dit bleek in Indonesië om psycholo
gische redenen onmogelijk. Er volgden moeizame onderhandelingen. Zo
eisten de Indonesiërs dat de Nederlandse schepen de Indonesische vlag zou
den voeren. Zij verlangden ook dat de marinebasis Soerabaja eigendom zou
worden van de VSI, terwijl er een Indonesische basiscommandant zou
moeten worden aangesteld. Vooral dat laatste was voor de Nederlanders
onaanvaardbaar. Op een gegeven moment eisten de Indonesiërs dat de ma
rine, evenals de landstrijdkrachten, binnen zes maanden na de soevereini
teitsoverdracht zou verdwijnen.
Uiteindelijk kwamen beide partijen overeen dat er voor de Koninklijke
Marine geen taak meer in Indonesië was weggelegd. Binnen één jaar moest
zij worden teruggetrokken. Intussen zou zij de Indonesische marine steun
verlenen bij de opleidingen en de aanschaf van materieel. Voorts zou de
Koninklijke Marine steun verlenen bij patrouillediensten en mijnenvegen.
Op de Nederlandse schepen in de archipel zou de Indonesische vlag gehe
sen worden 683
Al met al bleef van de Uniedefensieplannen niets meer over dan de af
spraak dat een Nederlandse militaire missie684 bijstand zou verlenen bij de
opbouw van de strijdkrachten van de RIS. In het Uniestatuut werd nog ge
sproken over toekomstige militaire samenwerking op vrijwillige basis. Van
dit laatste zou weinig terecht komen. Indonesië bleef neutraal in de Koude
Oorlog, terwijl Nederland zich aansloot bij de NAVO.
H et parlem ent: Indonesië zoel voldoende verdedigd tegen het
c o m m u n is m e ?

Bij de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp-Soevereiniteitsoverdracht kreeg de afwikkeling van de militaire aangelegenheden in Indonesië
weinig aandacht. Enkele vragen betroffen het terugtrekken van de Neder
landse troepen en de invulling van de militaire samenwerking. De op
stellers van het VV, Vonk (VVD), Bruins Slot (ARP), Fens (KVP), Vorrink
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(PvdA) en Schmal (CHU), toonden zich verbaasd dat elk spoor van een ge
meenschappelijke defensiepolitiek ontbrak. Zij vroegen zich af of Indonesië
zich wel teweer kon stellen tegen het oprukkende communisme. Verder
had de Kamer kritiek op de afvloeiingsvoorwaarden voor KNIL-militairen
en burgerpersoneel, die ongunstig afstaken bij die van de Koninklijke Land
macht.685 De regering antwoordde dat de toekomst moest uitwijzen op wel
ke wijze militaire samenwerking gestalte zou krijgen. Hetzelfde gold voor
afvloeiingsregelingen en pensioenen.686
Ook tijdens het openbare debat, eind december, werd weinig gezegd over
de militaire aangelegenheden. CHU-fractieleider Tilanus meende dat de af
spraken die hierover op de RTC waren gemaakt, 'niet onaanvaardbaar' wa
ren: 'Ik heb de behandeling van deze uitermate moeilijke materie tijdens de
conferentie van dichtbij kunnen volgen. Ik kan slechts zeggen, dat ik be
wondering heb voor de wijze waarop de beide staatssecretarissen van Oor
log en Marine (...) ten slotte tot dit resultaat zijn gekomen.'687 Welter hief
een klaagzang aan over het opgeven van de marinebasis Soerabaja: 'Kun
nen wij dat nu zomaar prijsgeven, die prachtige marinebasis in Soerabaja,
waarin honderden miljoenen geïnvesteerd zijn, ongerekend het intellect
van ingenieurs, deskundigen en marine-officieren? (...) Ik kan het niet be
grijpen. Heeft onze marine, welker taak is de bescherming van de han
delsbelangen, heeft die geen taak meer?'688
Schokking legde nog eens uit dat de nieuwe soevereine staat VSI de erf
opvolger in rechten werd, met inbegrip van het eigendomsrecht van de ma
rinebasis Soerabaja, die overigens grotendeels gefinancierd was met Nederlands-Indisch geld.689 Staatssecretaris Moorman verklaarde dat het ac
cent in de defensiesamenwerking werd verlegd van specifiek Nederlandse
belangen in Indonesië naar 'onze gezamenlijke, onze wereldbelangen, in
internationaal bondgenootschappelijk verband.'690
Ook tijdens het debat in de Eerste Kamer werd nauwelijks aandacht ge
schonken aan militaire zaken.
Ten slotte

Van de grootse Nederlandse plannen voor een Uniedefensie, bleef uiteinde
lijk op de RTC niets meer over dan de afspraak dat een Nederlandse mili
taire missie bijstand zou verlenen bij de opbouw van de Indonesische strijd
krachten. De Indonesiërs duldden na de soevereiniteitsoverdracht geen Ne
derlandse troepen meer op hun grondgebied. Van het vage Linggadjati-akkoord over militaire samenwerking op vrijwillige basis kwam uiteindelijk
weinig terecht. Het KNIL vormde het kernprobleem.
Met name Drees en Lieftinck wilden om financiële redenen dat de
KNIL'ers na de soevereiniteitsoverdracht onvoorwaardelijk naar de VSI
zouden overstappen. Fockema Andreae en Moorman, beiden lid van de
Nederlandse delegatie, hierin gesteund door Schokking, Götzen en de Com
missie van Negen, stelden zich op het standpunt dat de KNIL een Neder
lands krijgsmachtonderdeel was, zodat er slechts sprake kon zijn van een
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vrijwillige overgang naar de VSI. Ze aanvaardden de financiële consequen
ties door te pleiten voor een garantieregeling voor het KNIL-personeel.
De liquidatie van het KNIL zou onder Nederlandse verantwoordelijk
heid plaatsvinden, terwijl de Nederlandse KNIL'ers geleidelijk naar de Ko
ninklijke Landmacht konden overgaan. De financiële lasten drukten goed
deels op de VSI. Hatta accepteerde de belangrijkste Nederlandse eisen, maar
bond de reorganisatie wel aan een termijn van zes maanden. De feitelijke
betekenis van deze afspraak, zou eerst blijken tijdens de afwikkeling ervan
na de soevereiniteitsoverdracht. De houding van het kabinet zette binnen
het KNIL veel kwaad bloed. Met A. den Hoed kan worden geconcludeerd
dat het kabinet 'wel erg laconiek’ met de persoonlijke belangen van de
KNIL-militairen is omgesprongen: '(...) hun toekomst bleek ondergeschikt
aan politieke en financiële overwegingen.'691 Laconiek lijkt een eufemisme,
cynisch een betere typering van de houding van het kabinet. Der Mohr hat
seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen!

De sociale commissie: garanties voor Nederlandse ambtenaren?

De commissie voor sociale aangelegenheden boog zich tijdens de RTC over
de rechtspositie van ambtenaren na de soevereiniteitsoverdracht. Jaquet
was slecht te spreken over Drees c.s.: 'Een sterker staaltje van cynisme en ge
brek aan verantwoordelijkheidsgevoel van een regering jegens haar ambte
naren van wie vóór, tijdens en na de oorlog de hoogste offers waren ge
vraagd, zal in de moderne tijd nauwelijks te vinden zijn. Indien een derge
lijk beleid al ooit om redenen van staatsbelang zou kunnen worden verde
digd, dan is daarmede in dit geval toch het tegenovergestelde bereikt van
hetgeen er mee werd beoogd.'692 Wat waren de gevolgen van de soevereini
teitsoverdracht voor de Nederlandse ambtenaren die voor het Indische gou
vernement hadden gewerkt en wat was de reactie van het parlement?
Overbelast ambtenarenapparaat

Aan de vooravond van de RTC hadden de Nederlands-Indische ambtena
ren acht zware tropenjaren achter de rug. Zij hadden zwaar geleden onder
de Japanse bezetting en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd. Tij
dens de bezetting waren de ambtenaren onder erbarmelijke omstandig
heden door de Japanners in kampen geïnterneerd. Vele overlevenden ble
ken voorgoed fysiek ongeschikt om verder in de tropen te dienen. Zij moes
ten buiten Indonesië weer op krachten zien te komen. Vóór 1942 bestond
19% van het ambtenarenkorps uit Nederlanders, zo'n 17.000 personen. Van
die groep gingen na 1945 er ongeveer 10.000 weer aan het werk. De rest was
ziek, gepensioneerd of overleden.693
De administratieve chaos als gevolg van de Japanse bezetting maakte de
inzet van meer arbeidskrachten noodzakelijk. De werving van Nederlandse
aspirant-ambtenaren was echter geen succes, want de betrekkelijke onvei542
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ligheid, het gebrek aan woonruimte, de sterke stijging van de kosten van le
vensonderhoud, de schaarse onderwijsvoorzieningen en vooral de onze
kerheid als gevolg van de onoverzichtelijke politieke situatie boden weinig
perspectief. Ook in Nederland verblijvende ambtenaren met zogenaamd
'recuperatieverlof' waren weinig genegen terug te keren naar Indonesië. De
Nederlandse regering probeerde hen echter te ontmoedigen in Nederland te
blijven door een overgang naar de Nederlandse overheid onmogelijk te
m aken.694
Bij de overeenkomsten van Malino van 22 juli 1946 en Linggadjati van
25 maart 1947 had de Nederlandse regering zich verplicht de organen van
de VSI met personele en materiële middelen bij te staan. Om aan deze ver
plichting te kunnen voldoen moesten voldoende Nederlandse ambtenaren
beschikbaar zijn. Het was zaak om de ongerustheid onder de (aspirant-)
ambtenaren weg te nemen door zowel de in dienst gebleven ambtenaren als
de gegadigden voor uitzending zekerheid te verschaffen over hun (toekom
stige) rechtspositie. Op 2 augustus 1947 gaf de Nederlandse regering daarom
een garantieverklaring af.695
De verklaring kwam hierop neer dat de Nederlandse regering de bestaan
de rechtspositie garandeerde van de uitgezonden ambtenaren die bereid wa
ren als ambtenaar van de VSI te gaan werken. Deze garantie was volgens de
Nederlandse regering indirect, want de nieuwe, Indonesische werkgever
moest de verplichtingen jegens die groep ambtenaren ten volle honoreren.
De verklaring bleek ondoordacht. Götzen zou hierover later tijdens een mi
nisterraadsvergadering verklaren: 'Bij het verder uitwerken bleek echter,
dat toepassing zonder meer allerlei ernstige bezwaren medebracht, onder
meer omdat de daarin gemaakte onderscheiding tussen al dan niet uitge
zondenen onjuist was, daar enerzijds onder de garantie vielen personen,
die er niet onder behoefden te vallen, anderzijds de garantie zich niet uit
strekte tot personen, voor wie de garantie wel geldig zou moeten zijn.'696
Het was niet verwonderlijk dat de Samenwerkende Vakorganisaties van
Overheidspersoneel (SVO) in Indonesië de verklaring als onaanvaardbaar
van de hand wezen.697 Het beoogde doel van de verklaring: rust brengen
onder de zittende ambtenaren en de aantrekkelijkheid vergroten voor aspirant-ambtenaren om in Indonesië te gaan werken, werd dus niet bereikt.
De regering besloot daarop op 9 februari 1948 de ambtelijke 'Commissie
Rechtspositie Nederlandsch-Indisch Overheidspersoneel' in te stellen om
de materie nader te onderzoeken en voorstellen te doen voor de beoogde
wettelijke regeling.698 Die wettelijke regeling liet evenwel nog geruime tijd
op zich wachten. Inmiddels stond de politieke ontwikkeling in Indonesië
niet stil, hetgeen de onzekerheid onder de ambtenaren slechts vergrootte en
tot een groot verloop leidde.
Naar aanleiding van een interimrapport van de commissie kwam de
ambtenaren kwestie in de ministerraad aan de orde. Götzen, hierin bijgeval
len door Sassen, Van den Brink, Schokking en Stikker, wees er op dat Ne
derland deze ambtenaren, die het beste deel van hun leven hadden gegeven
voor de opbouw van de VSI, niet aan hun lot mocht overlaten. Nederland
zou ook in de toekomst grote belangen in Indonesië hebben, die in het bij543
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zonder door deze ambtenaren zouden worden gediend. Wanneer de Neder
landse regering geen nieuwe verklaring ter bescherming van hun rechts
positie zou afgeven, dan zou dit korps belangrijke medewerkers verliezen
en zou er van de aan Indonesië beloofde bijstand en van de Nederlands-Indonesische Unie niet veel terecht komen. Minister van Financiën Lieftinck
bestreed deze opvatting: '(...) thans gaat het (er) blijkbaar om ambtenaren in
Indonesië te beschermen tegen voor hen onaangename wijzigingen in hun
rechtspositie na de soevereiniteitsoverdracht'. Nederland had geen morele
verplichting in deze, want de soevereiniteitsoverdracht was nu eenmaal
een 'historische noodzakelijkheid'. Ook Götzen meende dat hier niet van
een morele verplichting moest worden gesproken; de werkelijke garantie
lag in de financieel-economische overeenkomst met de VSI.699
N ieuw e garantieverklaring

Het uitblijven van de wettelijke regeling was voor de KVP’er De Graaf aan
leiding vragen te stellen aan de regering.700 De inmiddels bestaande plan
nen voor een vervroegde soevereiniteitsoverdracht maakte de kwestie nog
urgenter. De Graaf vroeg of de regering bereid was een ontwerp-Garantiewet
bij de Staten-Generaal in te dienen. Van Maarseveen wenste echter eerst de
resultaten van besprekingen met de VFR over eventuele garanties voor de
ambtenaren af te wachten alvorens een ontwerp-Garantiewet in te dienen.
Uiteindelijk kwam de regering niet met een wetsontwerp maar met een
nieuwe garantieverklaring. Alvorens een en ander wettelijk te regelen wil
de de regering de RTC-besprekingen, die enkele weken later zouden begin
nen, afwachten. De bespreking van de rechtspositie van de ambtenaren zou
daar immers ter tafel komen, zodat het voor de hand lag de uiteindelijke re
geling aan te passen aan hetgeen op de RTC zou worden overeengekomen.
Tijdens de discussie over de ontwerp-garantieverklaring in de ministerraad
steunde de meerderheid van de raad Joekes en Van Maarseveen in hun
streven naar een verruimde opzet van de garantieregeling, tegen de zin van
Drees en Lieftinck die in het ontwerp allerlei restricties wensten op te ne
m en.701
De nieuwe garantieverklaring werd afgelegd op 5 augustus 1949. Doel er
van was om 'te bevorderen, dat aan de Verenigde Staten van Indonesië bij
het overnemen van de souvereiniteit een ervaren ambtelijk apparaat ten
dienste zal staan’. Ook nu werd hieraan toegevoegd: 'Zulks doet niet te kort
aan haar standpunt, dat de Verenigde Staten van Indonesië als rechtsopvol
gers de verplichtingen van het nog onder Nederlandse souvereiniteit staan
de Indonesië onverkort zullen overnemen.' De belangrijkste passage uit de
verklaring was de volgende: 'In het vertrouwen, dat de positie van het op
het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht in dienst zijnde personeel zich
binnen verloop van enkele jaren voldoende zal hebben geconsolideerd,
heeft de regering besloten de thans te geven garanties te doen gelden voor
hen wier dienstverband beëindigd wordt uiterlijk 5 jaren na de souvereini
teitsoverdracht.' Vervolgens werd omschreven aan welke voorwaarden de
Nederlandse ambtenaren precies dienden te voldoen om in aanmerking te
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komen voor de garantieregeling die zowel betrekking had op wachtgeld- als
op pensioenrechten. De verklaring gold overigens niet voor het personeel
van het KNIL waar tijdens de RTC een andere regeling voor zou worden ge
troffen.702
O verdracht van het gehele ambtenarenkorps?

In de discussie over de positie van de ambtenaren na de soevereiniteits
overdracht stonden twee opvattingen tegenover elkaar. Een groot deel van
de zogenoemde 'blijvers' (zesduizend personen) - dat wil zeggen de in Indo
nesië geboren en getogen personen die enkel via bloedbanden met Neder
land waren verbonden, de Nederlandse nationaliteit hadden en Indonesië
als hun vaderland beschouwden - verlangde een directe overgang in dienst
van de RIS met handhaving van de bestaande rechtspositie. De overgrote
meerderheid van de zogenoemde 'trekkers' (vierduizend personen) - dat
wil zeggen degenen die vanuit Nederland waren uitgezonden en op ter
mijn ook wilden terugkeren - was weliswaar bereid haar diensten ter be
schikking van de nieuwe staat te stellen, maar eiste opgenomen te worden
in een bijstandskorps, exclusief voor Nederlandse ambtenaren. Doordienen
zou dan onder Nederlandse dienstvoorwaarden plus een tropentoelage ge
schieden. De overdracht van het totale ambtenarenapparaat was in haar
ogen een ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke vrijheid. De Nederland
se regering schaarde zich achter de opvattingen van de 'blijvers’, omdat vol
gens haar van de nieuwe soevereine staat niet mocht worden verlangd dat
deze zijn taak zou moeten uitoefenen met een ambtenarenkorps waarvan
een belangrijk gedeelte niet in eigen dienst zou zijn, maar ter beschikking
gesteld door een vreemde mogendheid. Ze was wel bereid aan ambtenaren
met de Nederlandse nationaliteit garanties te geven 703
Een meerderheid van het parlement voelde grote sympathie voor de op
vatting van de 'trekkers' en stelden het vrijwilligheidsprincipe voorop. Tij
dens het informeel overleg voorafgaande aan de RTC ging een meerderheid
evenwel schoorvoetend akkoord met een integrale overgang, uit vrees dat
anders na de soevereiniteitsoverdracht de nieuwe Indonesische regering in
het geheel geen prijs zou stellen op de diensten van de Nederlands-Indische
ambtenaren. In dat geval zou het Nederlands-Indische staatsapparaat
leeglopen en het bestuur ineenstorten. Voorwaarde was evenwel dat de
rechtspositie van de ambtenaren tijdens een 'redelijke overgangstijd' niet
aangetast zou worden en dat de leefomstandigheden op hetzelfde peil
zouden blijven.
De onderhandelingen

De Nederlandse delegatie die tijdens de RTC deze kwestie behandelde, stond
onder leiding van de minister van Sociale Zaken, Joekes. De commissie
voor sociale aangelegenheden bestond, naast Joekes en enkele ambtenaren,
uit SVO-vertegenwoordigers, terwijl De Graaf, lid van de Commissie van
Negen, als waarnemer bij alle vergaderingen aanwezig was.704
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Het uitgangspunt van de Nederlandse delegatie bij het begin van de on
derhandelingen was dus als volgt: het gehele ambtenarenkorps zou door de
nieuwe staat moeten worden overgenomen. Zij ging uit van dit beginsel
omdat zij 'het in het belang van Indonesië zowel als van Nederland nood
zakelijk acht, dat de jonge Republiek in staat wordt gesteld reeds dadelijk
haar bestuurstaak naar behoren te vervullen, waarvoor zij moet beschikken
over een ervaren ambtenarenapparaat'.705 Daarom kon de regering de amb
tenaren ook niet de vrije keus laten. Daar stond tegenover dat tijdens een
overgangsperiode van vijf jaar de rechtspositie van de ambtenaren
onaangetast zou moeten blijven. Ter verzekering hiervan werd voorgesteld
een door Nederland en Indonesië paritair samengesteld adviescollege in te
stellen. Ook de rechten en verplichtingen van gepensioneerd personeel zou
in de overgangsperiode worden gegarandeerd. Dat Nederland op deze wijze
alle financiële en sociale verplichtingen kon afwentelen op Indonesië werd
uiteraard niet met zo veel woorden gezegd.
De Indonesische delegaties onderschreven de stelling dat een integrale
overgang in het belang van Indonesië was, maar zij wilden slechts instem
men met een overgangsperiode van twee jaar. Daarbij wilden zij zich het
recht voorbehouden onmiddellijk bepaalde onderdelen van de bestaande
(koloniale) personeelsregelingen (zoals buitenlandse verloven, de pensi
oengrondslag, het vereiste aantal dienstjaren) te herzien. Bovendien moest
'een selectie of een herschikking' mogelijk zijn. Op degenen op wier werk
zaamheid geen prijs werd gesteld om redenen buiten eigen schuld of toe
doen, zou de bestaande of een nieuw te ontwerpen afvloeiingsregeling van
toepassing zijn. In het geval de ambtenaren bij de herziening en her
schikking of selectie 'zonder redelijke grond onvoldoende geneigdheid ver
tonen zich te schikken in de gewijzigde omstandigheden' diende de Neder
landse regering garant te staan voor de financiële gevolgen van ontslag. De
instelling van een paritair adviescollege werd als een inbreuk gezien op de
soevereiniteit van de nieuwe staat. De Indonesiërs waren slechts bereid een
adviescommissie in het leven te roepen waarin de ambtenarenorganisaties
vertegenwoordigd zouden zijn.
De Graaf was door het verloop van de onderhandelingen dusdanig ver
ontrust dat hij zijn bedenkingen in een nota aan Van Maarseveen, Joekes
en de overige leden van de Commissie van Negen uiteenzette.706 In zijn
nota verklaarde hij dat de integrale overgang met uitsluiting van het vrijwilligheidselement voor hem altijd al een 'moreel dubieuze aangelegen
heid' was geweest. Hij was met de inzet van de Nederlandse delegatie uit
'doelmatigheidsoverwegingen' toch akkoord gegaan, maar wel onder een
aantal uitdrukkelijke voorwaarden zoals een redelijke overgangstijd waarin
de rechtspositie van de ambtenaren onaangetast zou blijven. Hij moest nu
concluderen dat 'het tot dusver gebleken resultaat dier onderhandeling nog
beneden mijn niet hoog gespannen verwachtingen bleef'. Indonesië wilde
de door Nederland verlangde waarborgen zodanig uithollen dat er 'vrijwel
niets overblijft'. De enige zekerheid voor de ambtenaar was nog de Neder
landse garantieverklaring. De Graaf pleitte daarom voor een nieuw uit
gangspunt en wel het onderbrengen van de Nederlandse ambtenaren in een
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Nederlands bijstandskorps waaruit dan op contractbasis ambtenaren ter be
schikking van de RIS konden worden gesteld. 'Ik ben mij bewust dat aan
deze of soortgelijke constructies grote bezwaren kleven in verband met
Nederlands financiële en economische positie. Anderzijds meen ik echter,
dat geldelijke verplichtingen voor Nederland onvermijdelijk zullen blij
ken, in welke constructie dan ook, tenzij Nederland zich zal willen losma
ken van zijn morele verplichtingen ten opzichte van zijn staatsburgers, het
geen naar ik mag hopen met mathematische zekerheid kan worden ont
kend.'
De Graaf kreeg binnen de Nederlandse delegatie echter geen voet aan de
grond. Het bijstandskorps werd afgewezen omdat het voor Indonesië onver
teerbaar zou zijn 'een grote groep ambtenaren te hebben met een buiten
landse werkgever'.707 De delegatie besloot het principiële uitgangspunt te
handhaven dat bij de soevereiniteitsoverdracht alle rechten en plichten ten
opzichte van het ambtenarenkorps zouden overgaan. Ze was evenwel be
reid genoegen te nemen met een overgangsperiode van drie jaar en des
noods zelfs van twee jaar. Ook zou de Indonesische overheid het recht tot
'herschikking en ontslag’ worden toegestaan. Wanneer de Nederlandse
ambtenaar in moeilijkheden zou geraken en onvoldoende gehoor zou
vinden bij de Indonesische staat, dan zou hij een beroep mogen doen op
een Nederlandse commissie. Deze commissie zou de mogelijkheid van ont
slag voor de betrokken ambtenaar en het recht op een afvloeiingsregeling
moeten onderzoeken. De paritaire commissie was daarmee van de baan,
mits gedurende de overgangsperiode de bestaande personeelsbepalingen
van de overgaande Nederlandse ambtenaren niet in ongunstige zin zouden
worden gewijzigd. De Indonesische delegatie stemde hiermee in, maar
wenste de periode dan wel te beperken tot één jaar.
H et RTC-akkoord

De centrale commissie van de RTC beslechtte op 24 oktober het geschil over
de duur van de overgangsperiode. Het uiteindelijke resultaat van de onder
handelingen was een compromis en werd neergelegd in een 'ontwerpover
eenkomst inzake de positie van de burgerlijke overheidsdienaren in ver
band met de soevereiniteitsoverdracht'.708
In het eerste artikel was geregeld dat de VSI alle ambtenaren in vast of
tijdelijk dienstverband en alle kortverbanders overnam. Het tweede artikel
bepaalde dat de VSI alle rechten en verplichtingen ten opzichte van deze
ambtenaren en van de gewezen ambtenaren en de nagelaten betrekkingen
overnam zoals die op het tijdstip van de soevereiniteitsoverdracht golden.
Volgens het derde artikel zou de VSI gedurende twee jaar na de overdracht
geen wijzigingen ten nadele aanbrengen in de rechtspositie van de Neder
landse ambtenaren. Artikel vier bepaalde echter dat de VSI het recht had
onmiddellijk na de overdracht de werkzame ambtenaren te herschikken en
te selecteren. In artikel vijf waren regelingen opgenomen voor het geval het
tot deze selectie kwam: wanneer een ambtenaar om redenen van dienstbe
lang, buiten zijn schuld of toedoen ontslag kreeg aangezegd en dit viel bui547
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ten de overgangsperiode, dan was de op het tijdstip van het ontslag gelden
de afvloeiingsregeling van toepassing. Viel het ontslag binnen de termijn
van twee jaar dan kregen de ambtenaren in vaste dienst voor ten hoogste
vijf jaar wachtgeld. Na de wachtgeldperiode kreeg de ambtenaar, ongeacht
de leeftijd, een pensioen toegekend, indien een diensttijd van minimaal
tien jaar was volbracht. Voor ambtenaren in tijdelijke dienst en kortverbanders golden andere, minder gunstige voorwaarden. Verder bepaalde de rege
ling dat wachtgelders en gepensioneerden onder bepaalde voorwaarden een
vrije overtocht naar Nederland werd verleend. Aan ambtenaren beneden
de 55 jaar kon de verplichting tot het aanvaarden van passende arbeid wor
den opgelegd. De financiële lasten van een en ander kwamen voor rekening
van de VSI. Vroeg de ambtenaar in de overgangsperiode echter zelf om ont
slag, dan kon bij de VSI ook geen aanspraak worden gemaakt op een finan
ciële vergoeding. Was er na de overgangsperiode sprake van een zodanige
wijziging in de arbeidsvoorwaarden dat van de ambtenaar niet in redelijk
heid kon worden gevergd dat hij bleef doordienen, dan kon hij bij ontslag
op verzoek aanspraak maken op de dan geldende afvloeiingsregeling. Het
laatste artikel ten slotte bepaalde dat 'de bedienaren van godsdienst' niet on
der de regeling vielen. Over de positie van deze groep zou nog nader over
leg volgen.
Onrust

De regering ging er vervolgens toe over de garantieverklaring van 5 augus
tus 1949 in een wettelijke vorm te gieten, rekening houdend met de resul
taten van de RTC. Joekes diende hiertoe op 4 november bij de ministerraad
een voorstel in. Evenals bij de discussie omtrent de garantieverklaring van
1949 verzetten Drees en Lieftinck zich tegen de verruiming. Van Maarse
veen, Götzen en Stikker steunden Joekes en het voorstel werd uiteindelijk
aangenom en.709
Doordat de RTC-akkoorden grote onrust onder de tienduizend ambte
naren in vaste dienst in Indonesië hadden veroorzaakt, besloot de regering
de hoofdpunten van het ontwerp-Garantiewet alvast in een communiqué
van 24 november naar buiten te brengen.710 Veel bepalingen kwamen over
een met die uit de verklaring van augustus. Volgens de (ontwerp-)Garantiewet garandeerde de Nederlandse overheid de Nederlandse ambtenaar in
Indonesië dus de nakoming van alle rechten en aanspraken zoals deze gol
den bij een eervol ontslag indien: er sprake was van een eervol ontslag; in
geval van ontslag buiten eigen schuld of toedoen en indien de ambtenaar
een in te stellen ’afvloeiingscommissie' kon overtuigen van het feit dat
doordienen in redelijkheid niet kon worden verlangd. De commissie beoor
deelde of er sprake was van een onredelijke wijziging in de rechtspositie, de
dienstvoorwaarden, de dienstverhoudingen of de levensomstandigheden
van de ambtenaar. De uitbreiding van de garantie ten opzichte van de ver
klaring van augustus had ondermeer betrekking op de categorieën van
ambtenaren die onder de garantie zouden vallen.711 Ook werd voor amb
tenaren de mogelijkheid geopend om, in het geval zij na vijf jaar nog in
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vaste dienst waren, vrijwillig de dienst te verlaten. Het rijk garandeerde dan
een gewoon, evenredig pensioen mits zij een diensttijd van tenminste tien
jaar hadden. Ten slotte was de uitbreiding van de zogenaamde vestigingseis
van belang. Volgens de verklaring van augustus golden de garanties alleen
indien men zich in Nederland vestigde. Voortaan zouden de garanties ook
gelden voor hen die gedurende twee jaar na de soevereiniteitsoverdracht in
Indonesië bleven wonen. Indien de ambtenaar na die termijn nog niet in
Nederland was gevestigd, werd de garantie-uitkering gestaakt en zou pas
worden hervat zodra hij alsnog de oversteek naar Nederland had gemaakt.
'O ngeoorloofde divang en deswege im m oreel'

Tijdens de openbare behandeling op 8 december 1949 van het wetsontwerp
Overdracht van de soevereiniteit over Indonesië kwam ook het ambtenarenvraagstuk aan de orde. De hoofdlijnen van het ontwerp-Garantiewet wa
ren via het communiqué reeds bekend, maar het ontwerp zelf was nog niet
bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt.
De Graaf liet nogmaals weten dat verplichte overgang van alle ambtena
ren moreel aanvechtbaar was. Hij herhaalde zijn voorkeur voor een Neder
lands bijstandskorps, waaruit ambtenaren naar behoefte en onder nader tus
sen Indonesië en Nederland overeen te komen voorwaarden ter beschik
king van de nieuwe staat konden worden gesteld. De regering stelde zich op
hetzelfde standpunt als de Nederlandse RTC-delegatie: van de nieuwe staat
kon niet worden verlangd, 'dat hij voor de uitoefening van de Overheids
taak goeddeels zou zijn aangewezen op niet in zijn rechtstreekse dienst zijn
de ambtenaren, over wie hij niet de volledige zeggenschap zou hebben'. De
Graaf vond de door de regering gekozen integrale overgang alleen accepta
bel indien de ambtenaar zelf een stem in het kapittel had en met deze over
dracht instemde. 'En dit is niet gebeurd (...) onder geen enkele voorwaarde,
noch ten aanzien van de bloot feitelijke overdracht, noch ten aanzien van
een overdracht, met garanties omkleed.' Volgens De Graaf vormden de
door de regering voorgenomen garanties een onvoldoende complement op
de RTC-overeenkomst. Hij nam alvast een voorschot op de behandeling
van de Garantiewet door een situatieschets: '(...) gedurende twee jaren zal
hij mogen dienen onder dezelfde geschreven rechtspositiebepalingen als
voorheen; hij weet echter, dat zijn nieuwe werkgeefster voornemens is on
middellijk na deze twee jaren ingrijpende wijzigingen in die rechtspositie
bepalingen aan te brengen; hij weet voorts, dat hij elk moment om elke wil
lekeurige reden door zijn werkgeefster kan worden ontslagen; wanneer dit
ontslag valt binnen twee jaren na de soevereiniteitsoverdracht, weet hij wat
hij aan afvloeiingsbedragen krijgt; wanneer het ontslag valt na die tijd weet
hij dat niet; hij weet voorts, dat allerlei voor hem zeer gewichtige redenen,
hem mogelijk zullen dringen om binnen vijf jaren zelf ontslag te nemen,
doch hij weet, dat hem zulks financieel slechts mogelijk zal zijn, indien een
Nederlandse instantie oordeelt, dat die redenen in de eerste plaats aantoon
baar zijn, in de tweede plaats zullen vallen onder een der in de garantiewet
op te sommen categorieën en in de derde plaats nog van zodanige aard zijn,
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dat voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet kan worden ge
vorderd.' De Graaf drong er bij de regering op aan het ontwerp-Garantiewet
spoedig in te dienen. De ambtenaren moesten immers zo snel mogelijk we
ten waar ze aan toe waren. Hij dreigde dat indien de regering geen onmid
dellijke indiening kon toezeggen, de Kamer nog tijdens dit debat 'zelf in
zake het vrijwilligheidselement voor de ambtenaren in Indonesië haar me
ning uitspreekt'.712
Meijerink (ARP) was het hier volledig mee eens. Hij wees er nog op dat
de voorwaarden, om uit de dienst te treden versoepeld dienden te worden.
Dit gold met name voor de bestuurs- en politie-ambtenaren en voor de
rechterlijke macht. Ook de bepaling dat de gewezen ambtenaren geen uit
kering kregen indien zij niet binnen twee jaar na de overdracht in Neder
land waren gevestigd, kon niet door de beugel. Met name voor de Indische
Nederlanders die nog nooit in Nederland waren geweest, zou een verplich
te overtocht een ontwrichting van hun leven kunnen betekenen.713 Fractie
voorzitter Schouten wees de verplichte overgang af met de uitroep: 'Ambte
naren zijn toch geen goederen, noch onroerende, noch roerende.'714
Ook Van de Wetering hekelde het ontbreken van keuzevrijheid als 'on
geoorloofde dwang en deswege immoreel! (...) De uitverkoop is volledig,
met alle menselijke rechten incluis!' Ook keerde hij zich tegen de afwijzing
door de regering van een bijstandskorps. Hij liet al weten dat er nog aan de
Garantiewet gesleuteld zou worden: 'Inmiddels zal uit de garantiewet moe
ten blijken, wat door Nederland nog gedaan kan worden om de rechtsposi
tie en de financiële gevolgen van deze tegen hun wil en zeker zonder hun
instemming overgedragen landgenoten een enigszins draaglijke basis te ge
v en .'715
Ook Schermerhorn pleitte voor een royaal gebaar voor de ambtenaren:
'Men verhale in ieder geval niet op de 10.000 Nederlandse ambtenaren de
ellende, die voortvloeit uit het feit dat wij ter Ronde-Tafelconferentie
verplicht bleken 2 milliard aan onze staatsschuld toe te voegen.'716
V erdediging onderhandelingsresultaat

Joekes verdedigde het onderhandelingsresultaat. De instelling van een Ne
derlands ambtenarenkorps wees hij af. Dit zou een 'ingrijpende wijziging
van de rechtsverhouding (zijn), zoals die op het ogenblik is en in de loop
der jaren ook is geweest'. Hij wees erop dat de regering van Nederlands-Indië sedert jaren de personeels- en bezoldigingsregelingen voor die ambte
naren vaststelde en niet de Nederlandse regering. Bovendien zou een der
gelijke regeling 'in het bijzonder Nederland voor consequenties hebben
gesteld, die niet zouden zijn te aanvaarden. Joekes doelde hier op de finan
ciële gevolgen. De Nederlandse regering had van aanvang af de zaak anders
gezien en er was dan ook geen aanleiding op de RTC het voorstel van een
ambtenarenkorps in te brengen en ook van Indonesische zijde was dit niet
gebeurd. Joekes sloot echter de instelling van een bijstandskorps in de toe
komst niet uit. Hij merkte verder op dat naar alle waarschijnlijkheid een
groot aantal ambtenaren, indien hun de keuze was gelaten, voor wachtgeld
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zou kiezen, hetgeen tot grote onrust zou leiden en de nieuwe regering voor
een uitermate moeilijke situatie zou stellen. Kwalificaties als 'volledige uit
verkoop' (Van de Wetering) en 'overdracht van goederen' (Schouten) acht
te Joekes misplaatst: '(...) er is sprake van een nieuwe verhouding tussen
Indonesië en Nederland, waarin de ambtenaren een belangrijke rol kunnen
vervullen, juist door het voortzetten van de diensten, die zij in een vroeger
stadium hebben vervuld, ten einde in de verhouding van gemeenschappe
lijke behartiging van belangen in de toekomst ook daar de grote steun kun
nen geven.' Maar de minister voegde hier wel aan toe, 'voor zover op hun
diensten prijs wordt gesteld en voor zover voortzetting er van redelijker
wijs van hen mag worden verwacht’. De nadere garantieverklaring van de
Nederlandse regering beoogde volgens Joekes allereerst dat de uitkeringen,
waarop de ambtenaren tegenover de RIS aanspraak konden maken, hun
ook inderdaad ten goede kwamen. Daarnaast was het een waarborg in de
vorm van een aanspraak op wachtgeld voor die gevallen waarin van amb
tenaren in redelijkheid niet kon worden verlangd de dienst te blijven ver
vullen, maar waarin zij niettemin geen ontslag kregen op grond van het
dienstbelang. De garantieverklaring van augustus 1949 moest worden aan
gepast omdat de regering tijdens de RTC-onderhandelingen concessies had
moeten doen. Het wetsontwerp was inmiddels bij de Raad van State en kon
een dezer dagen bij de Kamer aanhangig worden gemaakt.717
Romme verklaarde daarop dat de argumentatie van de minister over het
vrijwilligheidsbeginsel zijn fractie niet had overtuigd. Maar aangezien de
minister een spoedige behandeling van het ontwerp had toegezegd, zag hij
af van het eerder door De Graaf geuite dreigement hierover al tijdens het
onderhavige debat een uitspraak van de Kamer te vragen. Van Maarseveen
antwoordde hierop dat de regering nog dezelfde dag een ontwerp bij de
Kamer zou indienen en dat zij vanzelfsprekend alle haast zou betrachten bij
het beantwoorden van het VV 718
De Kamer hield het kruit nog even droog. Dat de regering een harde dob
ber zou krijgen om het wetsontwerp door het parlement te loodsen, was in
middels overduidelijk.
Garantiewet in de Tweede Kamer

Het wetsontwerp, ondertekend door Drees, Van Maarseveen, Joekes, Lief
tinck en Götzen, werd op 9 december aanhangig gemaakt, de dag na de stem
ming over het wetsontwerp-Soevereiniteitsoverdracht. De Tweede Kamer
werd gevraagd het ontwerp vóór de daadwerkelijke soevereiniteitsover
dracht op 27 december in behandeling te nemen. Het wetsontwerp ontmoet
te in het VV scherpe kritiek, hetgeen na het debat over de soevereiniteits
overdracht voor de hand lag. Bij die gelegenheid hadden tal van woord
voerders hun ongenoegen geuit.719
Een brede kamermeerderheid toonde zich zeer teleurgesteld dat de rege
ring ondanks de aandrang van zowel de Kamer als belanghebbenden het
vrijwilligheidsbeginsel niet in het wetsontwerp had opgenomen. Dat zou
alsnog moeten gebeuren. Voor vele leden was het wetsontwerp in deze
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vorm 'onaanvaardbaar', met name omdat financiële overwegingen de amb
tenaren geen keuze lieten. Het recht om een dienstverband bij de RIS te
weigeren mocht 'onder geen beding worden aangetast'. Eén lid (Welter)
laakte de gehele gang van zaken en sprak van een 'schrijnende tegenstel
ling' met de manier waarop Engeland zijn ambtenaren uit India had terug
getrokken. Het wetsontwerp getuigde volgens hem van inconsequentie. Uit
het feit dat Nederland de ambtenaren overdroeg, met slechts een 'weinig
zeggende’ garantie van de RIS van twee jaar, zou een onbegrensd vertrou
wen spreken ten opzichte van de RIS. Het wetsontwerp daarentegen be
doelde de gevolgen van handelingen van de nieuwe Indonesische regering
te verzachten, welke met dat onbegrensde vertrouwen niet in overeenstem
ming waren.
Verder stond het VV bol van kritische opmerkingen over de concrete uit
werking van de regeling. Zo was het niet altijd even duidelijk wie er nu
precies onder de regeling vielen en bovendien werd de discriminatie tussen
en binnen bepaalde groepen onbillijk geacht. Zo viel ook de groep gepensio
neerden van voor 1942 niet onder de garantieregeling.
V ersterkin g

vrijw illigheidselem ent

onvoldoende

Naar aanleiding van het VV vond op 15 december een bespreking plaats
tussen de kamerleden De Kadt (PvdA), De Graaf (KVP), Van de Wetering
(CHU), Stufkens (PvdA) en Meijerink (ARP) en de ministers Joekes, Lief
tinck en Götzen.720 Opnieuw bleek er geen overeenstemming over kwesties
als de vrijwilligheid, de taak van de beoordelingscommissie, de gepensio
neerden en de vestigingseis. In de ministerraad van 19 december werd ver
slag van deze bijeenkomst gedaan.721 Drees voorzag dat een groot aantal
amendementen door de Kamer zou worden aanvaard, tenzij de regering ze
onaanvaardbaar verklaarde en hij achtte het wenselijk de Kamer enigszins
tegemoet te komen. Het betrof met name economische faciliteiten die het
vrijwilligheidselement versterkten. Zo stemde de raad in met een voorstel
van Joekes om ambtenaren die ontslag namen zonder toestemming van de
beoordelingscom m issie, nog enige tijd 'een onderstand' te verlenen,
waarvan de invulling nader bij amvb zou worden geregeld.722 Hiermee in
troduceerde de regering een element van vrijwilligheid in het ontwerp en
zij kwam daarmee enigszins tegemoet aan dit voor de Kamer zo gevoelige
punt. Van een volledige vrijheid voor de ambtenaren kon evenwel geen
sprake zijn vanwege het te verwachten grote verloop, hetgeen de conti
nuïteit in het gedrang zou brengen. Toch zag het kabinet geen principieel,
maar eerder een gradueel verschil met de Kamer, omdat er slechts sprake
was van een andere zienswijze op de wijze waarop het hoger gestelde doel
(een zo ongestoord mogelijke overgang na de soevereiniteitsoverdracht) be
reikt kon worden. Ook de opvatting dat er sinds de RTC een fundamenteel
andere situatie was ontstaan, kon het kabinet niet onderschrijven. Evenmin
kon het instemmen met de vergelijking tussen het Engelse en Nederlandse
beleid, zoals door Welter gemaakt.
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De regering kwam vervolgens met twee kleine tegemoetkomingen: de
vestigingseis werd aangevuld met de mogelijkheid dat rechthebbenden zich
in Suriname of op de Antillen konden vestigen en tevens werd de Garan
tiewet uitgebreid tot gepensioneerden die bijvoorbeeld door de internering
in kampen na de bevrijding niet in staat waren hun dienstverband te her
vatten. Zij die vóór 1 maart 1942 waren gepensioneerd bleven echter versto
ken van een garantie. De regering beargumenteerde haar standpunt met de
stelling dat deze groep niet aan de wederopbouw van Indonesië had meege
holpen. Tijdens de RTC had de VSI verplichtingen jegens de gepensioneer
den en nagelaten betrekkingen erkend, maar tijdens de eerste Unie-ministersconferentie in maart 1950 zouden er nadere onderhandelingen worden
gevoerd over deze kwestie.723
Na de indiening van de MvA vond er wederom overleg plaats tussen
ministers en kamerleden. De laatsten maakten bezwaar tegen de bepaling
dat de nieuw toegezegde onderstand zou worden geregeld bij amvb. De Ga
rantiewet diende immers hic et nunc waarborgen te geven. Volgens de rege
ring was dit echter vrijwel ondoenlijk. Wel was zij bereid in de wet vast te
leggen dat bij het bepalen van de onderstand rekening zou worden gehou
den met diensttijd en leeftijd. Op aandrang van de commissie werd ten slot
te de overtochtregeling enigszins uitgebreid.724
Zuinigheid die de wijsheid bedriegt?
De volgende dag vond de kamerbehandeling plaats. Volgens De Graaf had
het overleg met de regering vruchten afgeworpen, maar hij was nog niet
helemaal tevreden gesteld. Zo achtte hij het niet juist dat de regering de
onderstand wenste te regelen bij amvb. Om de ambtenaren meer zekerheid
te verschaffen had hij een door Van de Wetering, De Kadt, Stufkens, Vonk
en Meijerink mede ondertekend amendement ingediend waardoor althans
de minima van hoogte en duur van de onderstand in de wet zelf werden
genoemd. Ook het recht op vrije overtocht naar Nederland was nog onvol
doende. Een amendement van de rapporteurs wilde dat recht uitbreiden tot
de groep tijdelijk aangestelden. Een ander amendement van de commissie
beoogde aan ambtenaren in tijdelijke dienst een hoger maximumbedrag aan
onderstand toe te kennen dan waar zij volgens de Indonesische afvloeiingsvoorwaarden recht op hadden. De Graaf wees ten slotte nog op de onvol
doende garanties voor jongere ambtenaren en op de onbillijkheid van de
vestigingseis tegenover de Indische Nederlanders en de in Indonesië gewor
telde nagelaten betrekkingen 725
Meijerink besprak de principiële grondslag. Deze had het vertrouwen in
het ambtenarenkorps moeten zijn en niet het vertrouwen in de nieuwe
rechtsorde van de RIS, omdat 'nog afgewacht (moest) worden, of de Rege
ring van de Verenigde Staten van Indonesië voldoende politieke kracht kan
opbrengen om de rechtsorde te vestigen en of zij economische kracht zal
kunnen opbrengen om de toezegging ter Ronde-Tafelconferentie te realise
ren'. De vrije keuze van de ambtenaar had daarom de grondslag moeten
zijn. Door de Nota's van Wijzigingen was nu een element van de vrije
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keuze bereikt. Het zou afhangen van de inhoud van de amvb of dit vol
doende tot zijn recht zou komen. Overigens dacht Meijerink, gelet op tal
loze telegrammen, dat de Indonesische regering prijs stelde op opname van
volledige vrijwilligheid in de garantieregeling. Volgens een van die tele
grammen hadden Roem, R. Soepomo en Soerasno verklaard dat de vrij
willigheid in de garantie door hen niet werd beschouwd als een onwelwil
lendheid, maar als een logisch vervolg op het RTC-akkoord. Uiteraard zou
Nederland wel een groter deel van de financiële last moeten dragen. Meije
rink zelf behoorde tot de gepensioneerden van vóór 1942 en hij veront
schuldigde zich voor het mogelijke verwijt van belangenverstrengeling.
Meijerink erkende dat de juridische aansprakelijkheid van de Nederlandse
regering voor de uitbetaling van die pensioenen aanvechtbaar was, maar hij
achtte 'de morele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid' 'boven elke
twijfel' verheven. Aangezien de regering weigerde op deze kwestie in te
gaan, vroeg hij haar vóór de onderhandelingen in maart 1950 met de Ka
mer te overleggen. Hij wenste ook overleg tussen regering en Kamer over
de verdere uitwerking van de garantieregeling door middel van de amvb's.
In een amendement werd vastgesteld dat die amvb's bekrachtiging behoef
den bij wet. Uit dit door Van de Wetering, Stufkens, De Kadt en S.A. Post
humus (PvdA) mede-ondertekend amendement bleek duidelijk dat de Ka
mer argwaan koesterde jegens de regering en haar niet de vrije hand wilde
laten.
Een politiek gevoelig punt vormde voor Meijerink, bijgevallen door Van
de Wetering en Stufkens (lid van de protestants-christelijke werkgemeen
schap binnen de PvdA), de positie van predikanten van de protestantse kerk
en van leerkrachten bij het gesubsidieerde onderwijs in Indonesië. Op de
RTC was afgesproken dat over deze ambtenaren nog nader overleg zou vol
gen. Onduidelijk was of zij zich konden beroepen op de garanties in het on
derhavige wetsontwerp. Door middel van een amendement wilde Meije
rink deze categorieën ondubbelzinnig onder de garanties laten vallen. Uit
stel van een dergelijke voorziening was volgens Meijerink niet mogelijk.
'Het zal onnodig zijn, de moeilijkheden te schetsen, waarin de Protestantse
Kerk in het overwegend islamitische Indonesië na 27 December kan komen
te verkeren.'726
Ook volgens Van de Wetering waren de verbeteringen van het ontwerp
een 'belangrijke schrede vooruit', hoewel eigenlijk het vrijheidsbeginsel als
uitgangspunt had moeten worden genomen. 'Was het bij de Ministerraad
de zuinigheid, die de wijsheid bedriegt, was het een al te licht opnemen van
de op dit punt toch duidelijke taal der Kamer bij de behandeling van de wet
op de Souvereiniteitsoverdracht, was het misschien een angst voor de tot de
hoogste graad gespannen zenuwachtigheid der Nederlandse bevolking in
Indonesië? Dit is zeker, dat de Regering met de indiening van de Garantie
wet (...) deze zenuwachtige situatie eerder vergroot dan verminderd had,
terwijl zij bovendien grote teleurstelling bij de Kamer had verwekt.' Hij
greep nog even terug op de rede van Joekes bij het debat over de soevereini
teitsoverdracht. Deze lag hem nog zwaar op het hart. 'Deze kwam ten slotte
hier op neer, dat de overgang van het ambtenarenkorps aan de RIS in feite
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is te beschouwen als een voortzetting der zaken onder een andere firma
naam. Op een moment dacht ik, dat de Minister tot de conclusie zou ko
men, dat de Nederlandse Regering zich ten onrechte in het verleden be
moeid heeft met de Overheidsdienaren in Indonesië.’ Tussen de ambtena
ren en de Indonesische regering bestond dan wel al vóór de soevereiniteits
overdracht een rechtsverhouding, maar deze was steeds overkapt geweest
door de onderschikking van die regering aan die van het Koninkrijk en ook
na de overdracht had Nederland een verantwoordelijkheid ten opzichte
van de daar levende Nederlanders. Ten slotte pleitte ook Van de Wetering
voor de belangen van gepensioneerden van vóór 1942. Bij een onbevredi
gend antwoord van de regering zou hij een uitspraak van de Kamer vra
gen.727
'Abandoiineren van ambtenaren'
Stufkens schaarde zich in de rij van sprekers die wezen op het belang van
een ongestoorde overgang, maar ook hij wenste de persoonlijke keuzevrij
heid. De angst van de regering dat keuzevrijheid zou leiden tot 'losbandig
heid' vond hij overdreven: de overgrote meerderheid zou bereid zijn door
te dienen. Inmiddels was het ontwerp door de talloze veranderingen 'aan
zienlijk aantrekkelijker' geworden. Ook pleitte hij voor een versoepeling
van de vrije overtocht en van de vestigingseis. Over het pensioenvraagstuk
wenste hij evenwel niet te spreken in verband met de komende onderhan
delingen.728
Vonk hoopte dat de regering de ingediende amendementen zou over
nemen 'opdat de geschiedschrijver later zal kunnen getuigen, dat de Rege
ring deze materie heeft behandeld op het niveau van goed begrip en bijzon
dere zorg, dat deze tijd behoeft'. De gekozen opzet had geleid tot een 'wet
der uitzonderingen': een gecompliceerd stelsel dat door de amendementen
nog gecompliceerder zou worden. Dit alles zou te vermijden zijn geweest
als van het principe van de vrije wil was uitgegaan. Dit beginsel zou vooral
betrekking moeten hebben op speciale categorieën als politie-ambtenaren,
met een politietaak belaste bestuursambtenaren en rechterlijke ambtenaren.
Het kon naar het oordeel van Vonk, zelf oud-procureur-generaal in Nederlands-Indië, niet tot de 'zedelijke bevoegdheid' van de regering behoren
deze ambtenaren te dwingen in dienst te treden van de RIS, omdat op den
duur niemand tegen persoonlijke wraakneming kon worden gevrijwaard.
Ten slotte wenste Vonk van de regering een 'verklaring van non-discriminatie' voor de oudere gepensioneerden. Mocht deze worden afgegeven, dan
hoefden zij niet in de Garantiewet opgenomen te worden.729
De scherpste kritiek kwam van Welter. Het wetsvoorstel was 'geen gave
en ook geen apetijtelijke vrucht' en zeker 'geen waardig slot’ van het 'Indo
nesische drama'; het hinkte op twee gedachten en vertoonde dan ook 'onlo
gische grondslagen en een onsamenhangend karakter'. Nederland had bij
de RTC een ijzersterke onderhandelingspositie gehad: zonder de Neder
landse ambtenaren had Indonesië zijn taak niet kunnen vervullen. Het re
sultaat was derhalve zeer teleurstellend. Volgens hem leverde de regering
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de ambtenaren met handen en voeten uit aan de RIS. Hier was sprake van
een 'abandonneren' van de ambtenaren. Mede als gevolg van de pressie
vanuit de Kamer kwam de regering nu met waarborgen in een ontwerp dat
inmiddels vele keren was gewijzigd. Door haastwerk rammelde het echter
aan alle kanten. 'En in dit wetsontwerp vindt men niets meer terug van de
idylle van de con amore werkende Nederlandse ambtenaren, die, zoals
vroeger, met liefde zouden werken aan de gemeenschappelijke taak in
U nieverband.' Waarom werd de garantie slechts verleend voor de duur
van vijf jaar en niet voor onbepaalde tijd, zo vroeg hij zich af? De regering
kon toch op haar vingers natellen dat de op Nederland georiënteerde amb
tenaar na vijf jaar ontslag zou nemen en zich in Nederland zou vestigen
vanwege de garantie? Ook hier kon men zich afvragen hoe deze termijn
zich verhield met de idylle van samenwerking. Voor de weigering van de
regering de garantie uit te strekken tot de vóór 1942 gepensioneerden had
men geen enkel redelijk argument, althans de argumentatie dat zij niet aan
de wederopbouw van Indonesië hadden meegewerkt kon hij niet als zoda
nig opvatten. Het argument kon ook niet zijn dat de RIS hierdoor een pre
mie zou krijgen op het niet nakomen van haar verplichtingen. Dit zou im
mers in strijd zijn met 'de vriendelijke en vriendschappelijke samenwer
king tussen Nederland en de RIS in Unieverband'. Met eenzelfde cynische
ondertoon verklaarde Welter waarom ook de vrees voor de financiële
consequenties van de garantie geen rol kon hebben gespeeld. 'Als men 7 /8
van het Koninkrijk afscheidt, twee milliard schulden opoffert, milliarden
aan Overheidseigendommen en investeringen afstaat, is het niet mogelijk,
dat de Regering opziet tegen een garantie, die geldt voor de pensioenen van
een door afsterven snel verminderend aantal gewezen ambtenaren (...).'
Volgens Welter maakte het feit dat de Nederlandse regering verzaakt had
sinds de capitulatie van Japan de Indische pensioenfondsen aan te vullen,
haar nog meer verantwoordelijk voor een pensioengarantie. Liever had hij
gezien dat er in het ontwerp helemaal geen pensioenen werden gegaran
deerd. Dan zouden alle gepensioneerden hebben kunnen uitgaan van 'het
fatsoen, de goede trouw en de eerlijkheid van welke Nederlandse Regering
ook' dat die garantie er wel zou komen. Door de discriminatie in het on
derhavige wetsontwerp tussen gepensioneerden van vóór en na 1942 was
men daar nu niet meer zo zeker van.730
Hoogcarspel, de voorlaatste spreker, laakte eveneens het gemis van een
echte vrije keuze en de halfslachtige pensioengarantie 731 Van Dis sloot zich
hierbij aan en had bovendien nog wensen op het gebied van het recht van
vrije overtocht en de uitbreiding van de garanties voor de jongere ambtena
ren.732
Götzen bereid tot verdere concessies
Door een element van vrijwilligheid te introduceren had het kabinet enige
goodwill gewonnen. Desalniettemin lagen er een serie 'brandbare' amende
menten, welke door Götzen behandeld moesten worden.
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Hij onderschreef de woorden van Vonk die had verklaard niet sympa
thiek te kunnen staan tegenover het ontwerp, aangezien het eigenlijk over
bodig zou moeten zijn. 'Inderdaad, (...) het vertrouwen zou zodanig groot
moeten zijn in de rechtsopvolgster, dat dit wetsontwerp niet aan de orde ge
steld had behoeven te worden.' Dit vertrouwen was op verschillende wijze
ingeschat. 'De Regering heeft - zie ik het goed - toch meer vertrouwen in de
rechtsopvolgster dan vele geachte leden van deze Kamer, die daarom meer
waarborgen voor de vrijwillige afvloeiing van de ambtenaren gesteld wen
sen te zien.'733 Götzen vond bij nader inzien de term 'bandeloosheid' zoals
die door de regering was gebezigd in de discussie over het vrijheidsbeginsel
wel wat 'cru'. De regering wilde slechts overbrengen dat de grote ongerust
heid onder de ambtenaren 'niet gewettigd' was en 'tot ongewenste stappen'
kon leiden. Vandaar dat de regering het beginsel van de volledige vrijheid
'niet in allen dele' had willen doorvoeren. 'Toen echter de Kamer het zo
nodig vond daaraan wel tegemoet te komen, heeft de Regering gemeend
over haar toch wel zeer ernstige bezwaren grotendeels te moeten heenstap
pen en heeft zij na overleg met de Commissie van Rapporteurs de wijzigin
gen aangebracht, welke thans aan de Kamer bekend zijn.' Hij voegde daar
onmiddellijk aan toe dat 'de Regering bereid zal zijn in verschillende op
zichten nog meer aan de wensen van de Kamer tegemoet te komen'. Overi
gens hechtte de minister maar weinig waarde aan de door Meijerink geci
teerde telegrammen waaruit zou blijken dat de Indonesiërs het vrijwillig
heidsbeginsel onderschreven. '(...) het is voor mij nog altijd een open vraag
(...) of zij, die dit hebben besproken met onze Indonesische vrienden, en die
Indonesische vrienden (onder vrijwilligheid) precies hetzelfde hebben ver
staan.'734
De regering wenste niet toe te geven in de pensioenkwestie. Opname van
de gepensioneerden van vóór 1942 was in strijd met de rechtsgrond (garan
tie voor hen die hadden meegewerkt aan de wederopbouw) en had 'enorme
financiële consequenties'. Bovendien was er de afspraak van de RTC en
stonden er nog onderhandelingen met Indonesië op stapel. 'Dit zo zijnde,
geloof ik dat de Nederlandse Regering (...) niet anders zou doen dan haar
toekomstige onderhandelingspositie verzwakken, wanneer zij op dit mo
ment tot een verder gaande garantie zou overgaan.'735 Hij zegde de kamer
leden toe vóóraf met hen te overleggen. In een weerwoord op de beschuldi
ging van Welter dat de regering de Indische pensioenfondsen had opgesou
peerd, wees hij op de (bezuinigings)maatregelen in de jaren dertig (toen
Welter minister van Koloniën was!) en de bijzondere omstandigheden tij
dens en na de oorlog. De zittende regering was in deze niets te verwijten, al
dus Götzen.
De regering bleek wat de uitwerking van de regeling betrof tot verdere
concessies bereid. Zo verklaarde Götzen dat predikanten en bijzondere leer
krachten overheidsdienaren waren en dus onder de Garantiewet vielen.
Het amendement-Meijerink was derhalve overbodig en de minister vroeg
om intrekking ervan, waaraan de ARP'er uiteindelijk gevolg gaf.736
Götzen bleek bereid het amendement-Meijerink (nadere uitwerking van
de onderstand overlaten aan een amvb, maar daarna bevestiging bij wet,
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dus overleg met de Kamer) over te nemen, nadat deze de termijn voor het
gewenste overleg wat had verruimd. Ook nam hij twee amendementen
van de commissie van rapporteurs over waardoor zowel een (lichte) verbe
tering van de overtochtregeling werd bereikt als ook voortaan bij de vast
stelling van de onderstand rekening met de gezinsgrootte kon worden ge
houden. Meer moeite had Götzen met het amendement van De Graaf (in
voering minimum-onderstand) en het aanvullend amendement van de
commissie van rapporteurs (verhoging afvloeiingsvoorwaarden van amb
tenaren in tijdelijke dienst boven bedrag zoals neergelegd in RTC-overeenkomst). Götzen meende dat de amendementen het systeem van de wet on
dermijnden. 'De garanties, die bij de hierbedoelde amendementen zijn
voorgesteld zijn dermate hoog opgetrokken in vergelijking tot de garantie
bij afvloeiing met instemming van de commissie, dat, indien de in deze
amendementen vervatte voorstellen in de wet zouden worden opgeno
men, het voor vele ambtenaren geen vraag meer behoeft te zijn of zij zul
len doordienen dan wel vrijwillig de dienst zullen verlaten. (...) Nog geheel
afgezien van de financiële bezwaren, meent de Regering dan ook met na
druk de aanneming van dit amendement op (...) genoemde principiële
gronden te moeten ontraden.' De hoogte van de onderstand zou dus vol
gens de minister werken als een premie op het vrijwillig beëindigen van de
dienst en dit was in strijd met het uitgangspunt van de wet, een uitgangs
punt dat, zo redeneerde de minister, door de Kamer was onderschreven.737
Volgens De Graaf was dit laatste 'volkomen onjuist'. Ook bestreed hij de
opvatting dat de hoogte van de onderstand als een premie tot dienstbeëindiging zou worden opgevat. Volgens De Graaf was de Kamer eenstemmig van
oordeel dat het minimum voor de onderstand bij vrijwillig ontslag op het
juiste niveau was gesteld en dat er een redelijk verschil bleef met de garan
ties volgens het oorspronkelijke ontwerp. In een nader beraad gedurende
een korte schorsing van de vergadering kwamen beide partijen uiteindelijk
tot een oplossing door een lichte bijstelling naar beneden. Götzen was daar
na bereid de amendementen over te nemen 738 Nadat de minister Van de
Wetering nadere voorstellen had toegezegd wanneer de onderhandelingen
met de RIS tot ongunstiger pensioenbepalingen zouden leiden, werd het
wetsontwerp vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.739 Bij
de behandeling in de Eerste Kamer kwamen de tekortkomingen van het
wetsontwerp volop aan het licht, hetgeen de Eerste Kamer noopte haar
functie van chambre de réflexion waar te maken.
Tot slot

De Nederlandse ambtenaren in Indië verkeerden lange tijd in onzekerheid
over de vraag in hoeverre de onafwendbare wijzigingen in de staatkundige
verhoudingen tussen Indië en Nederland van invloed zouden zijn op hun
rechtspositie. Toen bij de overeenkomst van Linggadjati de Nederlandse re
gering de verplichting aanvaardde de VSI met personele en materiële mid
delen te ondersteunen bleef de ongerustheid onder de ambtenaren bestaan,
omdat de consequenties van die afspraak onduidelijk bleven. Ook de dub558

De sociale commissie: garanties voor Nederlandse ambtenaren?

belzinnige garantieverklaring van 1947 kon de onrust onder de ambtenaren
niet wegnemen. De Kamer drong vervolgens aan op een ruime en wette
lijke garantieregeling, maar de regering besloot in afwachting van de RTCbesluiten tot een aangepaste garantieverklaring. Deze verklaring had nogal
wat voeten in de aarde door de interne verdeeldheid in het kabinet. De preciezen (Drees en Lieftinck) wensten uit financiële overwegingen een strakke
regeling, maar de rekkelijken (Van Maarseveen, joekes en Stikker) drongen
aan op een ruime regeling en kregen met een wachtgeld- en pensioen
garantie voor vijf jaar hun zin.
Tijdens de RTC verdedigde de regering de opvatting dat de VSI het hele
ambtenarenkorps moest overnemen met een garantieplicht voor vijf jaar.
De Nederlandse garantieverklaring werd zo een soort herverzekering. De
opvatting dat Indonesië gebaat zou zijn bij een integrale overname van alle
Nederlandse ambtenaren getuigt van een paternalistische houding van de
Nederlandse regering, welke bovendien alle financiële lasten op Indonesië
afschoof. Voor een vrije keus voor de ambtenaren om al dan niet in dienst
te treden van de nieuwe staat, was in deze gedachtengang geen plaats.
Het resultaat van de RTC-onderhandelingen was dat Indonesië instemde
met de integrale overdracht van het ambtenarenapparaat, maar de VSI
hield het recht tot herschikking en selectie van ambtenaren. Bovendien
werd de overgangsperiode, waarin de rechtspositie van ambtenaren niet
mocht worden aangetast, beperkt tot twee in plaats van vijf jaar.
Hierdoor won de Garantiewet aan belang. De Tweede Kamer eiste dat
deze nog voor de feitelijke soevereiniteitsoverdracht werd ingediend en be
handeld. Tijdens het overleg met de Tweede Kamer hield de regering vast
aan de overeengekomen volledige overdracht van het ambtenarenapparaat.
De Kamer plaatste het vrijwilligheidsbeginsel voor ambtenaren op de voor
grond. Uiteindelijk vonden de wetgevers elkaar in een compromis, waarin
het principe van volledige overdracht weliswaar overeind bleef, maar het
kabinet de Kamer tegemoet kwam door zodanige versoepelingen aan te
brengen - onder meer door een onderstandsregeling - dat vrijwilligheid ma
terieel mogelijk werd. Zo kon een ambtenaar voortaan zonder opgave van
motieven en zonder inschakeling van de garantiewetcommissie de dienst
verlaten en kreeg hij een onderstand, die in het algemeen lager was dan een
uitkering mèt instemming van de commissie. De Kamer introduceerde
bovendien in de wet zelf minima voor deze onderstand. Zij hield een vin
ger aan de pols door de concrete uitwerking via een amvb bij wet te laten be
vestigen. De grote tijdsdruk als gevolg van de soevereiniteitsoverdracht
maakte echter wel dat het wetsontwerp alle gebreken toonde van haastwerk.

Staatkundige en staatsrechtelijke problemen

Het parlement kende het meeste politieke gewicht toe aan de staatkundige
en constitutioneelrechtelijke aspecten van de soevereiniteitsoverdracht.
Voor de regering was het dus zaak aan deze kwesties - de juridische vorrn559
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geving, de Unie, het zelfbeschikkingsrecht en de kwestie-Nieuw-Guinea op
de RTC veel aandacht te besteden, hoewel voor haar een gunstige finan
cieel-economische regeling prevaleerde. In de commissie van staatkundige
en staatsrechtelijke aangelegenheden namen de zwaargewichten Van Maar
seveen, Stikker en Van Roijen aan de ene en Soepomo, Roem en Anak
Agoeng aan de andere zijde plaats. Aan deze commissie werd een aantal on
derwerpen toegewezen waarvan de belangrijkste hier worden besproken.740
Een Indonesische Grondwet

De voorlopige constitutie van de VSI werd tijdens de RTC niet behandeld,
omdat de hoofdlijnen van de voorlopige Grondwet namelijk al door de
inter-Indonesische conferentie (eind juli, begin augustus 1949) buiten Ne
derland om waren vastgesteld. De Indonesiërs waren van opvatting dat de
Indonesische constitutie hun eigen verantwoordelijkheid was. Tijdens de
RTC werd door enige leden van de Indonesische delegaties een definitief
ontwerp aan de Nederlanders ter inzage voorgelegd. Na aanvaarding door
de Indonesische delegaties zou het aan de volksvertegenwoordiging van
elke Indonesische deelstaat ter ratificatie aangeboden worden. Aan Neder
landse zijde werd enkel geconstateerd dat het stuk ruimschoots aan de eisen
van democratie en federale structuur voldeed. In het charter van soeverei
niteitsoverdracht (artikel 2) werd ten slotte opgenomen dat de nieuwe VSI
de soevereiniteit aanvaardde op basis van de bepalingen van hun consti
tutie, die in ontwerp ter kennis was gebracht aan het Koninkrijk der Neder
landen.
De constitutie vormde een groot contrast met de overgangsregeling, vast
gelegd in het BlO-besluit, dat in september en oktober 1948 op een conferen
tie te Den Haag met de vertegenwoordigers van de BFO overeengekomen,
maar nooit uitgevoerd was 741 De federatieve structuur werd weliswaar vol
ledig aanvaard, maar het aantal deelstaten kon alsnog veranderd worden.
De modus quo werd vastgelegd in artikel 2 van de Overgangsovereenkomst.
Dit artikel hield nauw verband met de kwestie van het zelfbeschikkings
recht.
'Kroon' o f 'hoofd'?

De staatkundige RTC-commissie hield zich vooral en intensief bezig met de
juridische vorm van de Nederlands-Indonesische Unie, in wezen een relict
van een mislukte neokoloniale politiek of althans van een paternalistische
geesteshouding. Wanneer deze hobbel eenmaal was genomen, zouden
andere kwesties zoals de positie van de Hoge Commissaris, de buitenlandse
betrekkingen van de Unie, het zelfbeschikkingsrecht voor Indonesische
minderheden en de kwestie-Nieuw-Guinea als vanzelf op hun plaats val
len. De standpunten van de Nederlandse en Indonesische delegaties lagen
echter zo ver uit elkaar dat de kwestie terug werd verwezen naar de centrale
commissie. Overeenstemming op essentiële punten werd bereikt op een
bijeenkomst te Namen (België) van 16 tot en met 18 september 1949. De pro560
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blemen hadden zich toegespitst op vorm en inhoud van het Uniestatuut, de
Unie-organen en de Kroon der Unie. Deze kwesties zouden nog een rol spe
len bij de overdrachtsdebatten in de Kamer, reden om er wat dieper op in te
gaan.
Tijdens informele besprekingen werd door de Nederlandse onderhande
laars een 'Proeve van een statuut der Nederlands-Indonesische Unie’ gepre
senteerd. De proeve was gebaseerd op het nieuwe veertiende hoofdstuk van
de Nederlandse Grondwet, waarin aan de Unie eigen bevoegdheden waren
toegekend. De Indonesische delegaties hadden tijdens de inter-Indonesische
conferentie besloten dat Uniesamenwerking alleen tot stand kon komen,
wanneer zowel Indonesië als Nederland volledig soeverein bleef. Dit ge
schilpunt van principiële aard werd in Namen opgelost. De Unie zou geen
staatsrechtelijk maar een volkenrechtelijk karakter hebben - het zou met
andere woorden een 'lichte' Unie worden. De parlementen van de Uniedeelgenoten zouden 'een goed contact en reguliere samenwerking' onder
houden door middel van een interparlementaire commissie. Nederland
wilde een Unieraad met Unieministers, maar dat werd door de Indonesiërs
categorisch afgewezen. Overeenstemming werd bereikt over een 'perma
nente conferentie' van ministers. Tegen de instelling van een Uniehof van
Arbitrage had niemand bezwaar. Van Nederlandse zijde werd voorgesteld
het hoofd van de Unie de door de ministersconferentie genomen besluiten
te laten bekrachtigen, maar dit stuitte op een Indonesisch veto; het Uniehoofd mocht enkel constateren dat overeenstemming was bereikt, een cere
moniële handeling derhalve. Dat bracht de positie van het hoofd van de
Unie in discussie.
In het Nederlandse voorstel werd van 'Kroon der Unie’ gesproken, con
form het bekende amendement van Tilanus. De Indonesische delegaties
wraakten deze formulering, omdat de indruk werd gewekt dat de Nederlands-Indonesische Unie een koninkrijk zou zijn. Volgens de Republikein
se delegatie sym boliseerde de Kroon de Uniesamenwerking en alleen dat.
Na Nederlandse protesten stelde Cochran voor dat de Kroon de samenwer
king 'verpersoonlijkt’. Hiermee gingen de Republikeinen niet akkoord. Ge
kozen werd voor de formulering dat 'het Hoofd van de Unie de samen
werking symboliseert en verpersoonlijkt'.742
Op dat moment dreigde de RTC vast te lopen op onder meer de schul
denregeling. De ministerraad besloot de seniores ook over de staatkundige
impasse te informeren, hoewel Drees dat overbodig vond.743 Het senioren
convent werd op 12 oktober bijeen geroepen. Van de zijde van de regering
namen Van Schaik, Van Maarseveen, Lieftinck en Götzen deel. Van Maar
seveen deelde de seniores mee dat de Unie niet met reële bevoegdheden
zou worden bekleed. De Indonesiërs hielden hardnekkig vast aan volledige
soevereiniteit. 'Een "superstaat" is voor Indonesië onaanvaardbaar.' Hij
was bij de onderhandelingen maar net binnen de grenzen gebleven van wat
de Grondwet toestond. De Kroon, of het hoofd van de Unie, vertegen
woordigde het idee van vrijwillige en duurzame samenwerking en zou een
zekere taak ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen en besluiten
krijgen. Bij de Indonesiërs bestond weerstand tegen een Unieparlement.
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Van Maarseveen achtte het Uniehof van Arbitrage een uiterst belangrijk or
gaan, want via die weg konden geschillen tussen beide landen in Unie
verband worden opgelost.
Voor Kolff, de voorzitter van de CHU-Eerste-Kamerfractie, stond het
Uniestatuut voorop, al het andere was hieraan ondergeschikt. Kwam de
Unie nu conform de Grondwet tot stand of werd zij een volkenrechtelijke
constructie? Schouten was nog stelliger: de Unie moest in overeenstem
ming met de Grondwet zijn. Van Maarseveen stelde beiden voorlopig ge
rust inzake de grondwettelijkheid. Kamervoorzitter Kortenhorst stemde in
met Van Maarseveens uiteenzettingen. Een sterke Unie was onhaalbaar ge
bleken en Nederland had dit eenvoudigweg te accepteren. Het zou volgens
hem ook voor Nederland onaanvaardbaar zijn 'als boven onze eigen or
ganen een superorgaan zou staan, onverenigbaar met onze parlementaire
regeringsvorm ’.
Van Maarseveen hield de seniores ten slotte voor dat een alternatief ont
brak. Als het op de RTC tot een breuk kwam, dan zouden de vijandelijkhe
den in Indonesië weer oplaaien. Een tijdelijke impasse van de onderhande
lingen was voor de minister wel acceptabel. Romme vroeg hem of de vijan
delijkheden in dat geval ook niet opnieuw zouden oplaaien. Had de inmid
dels doorgevoerde troepenconcentratie aan Nederlandse kant geen gevol
gen voor de bescherming van de Europeanen en de 'ons toegedane' Indone
siërs? Ook Kortenhorst wilde tot iedere prijs een deadlock voorkomen,
want anders voorzag hij chaos. Vice-premier Van Schaik antwoordde dat
het kabinet tot het uiterste zou gaan om tot overeenstemming te komen.
Hij vreesde dat als het tot een breuk kwam, de Indonesiërs met behulp van
buitenlandse mogendheden de soevereiniteit in eigen handen zouden ne
men, dus zonder een overeenkomst met Nederland te hebben afgesloten,
hetgeen voor Nederland èn Indonesië catastrofaal zou zijn. Hij erkende
overigens dat het kabinet zich niet had beraden over de politieke gevolgen
van een breuk.
De ministers toonden zich verder optimistisch over de toekomst. Vol
gens Van Maarseveen waren de perspectieven nog zo slecht niet. Het staakthet-vuren werd beter nageleefd dan verwacht, ofschoon de TNI Nederland
wantrouwde en een derde politionele actie vreesde. De Republiek verlangde
internationale erkenning, en daarop kon ze volgens de minister alleen re
kenen wanneer ze de RTC-overeenkomsten naleefde. Een juiste inschatting
van de minister, want ook de Republiek moest zich constructief opstellen,
wilde deze de steun van de VS niet verliezen. De oude bondgenoten van
Nederland, de federalisten van de BFO, hadden zich definitief op de Repu
bliek gericht. Tijdens de onderhandelingen namen de federalisten vaak een
harder en onbuigzamer standpunt in dan de Republikeinen, om die positie
weer schielijk te verlaten wanneer de Republikeinen concessies deden. Dat
ontlokte Van Maarseveen de opmerking dat de BFO-delegatie 'een zeer
zwakke rol ter RTC' speelde en 'veelal slippendiensten voor de Republikei
nen' vervulde.744
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Zelfbeschikkingsrecht

In haar radiorede van 7 december 1942 had koningin Wilhelmina gerefe
reerd aan het Atlantic Charter, waarin het beginsel van recht op zelfbeschik
king was opgenomen. Dat zou een van de grondslagen zijn waarop Neder
land, Indonesië, Suriname en de Antillen na de oorlog 'vrijwillig en har
monisch’ zouden kunnen samengaan.745 In het akkoord van Linggadjati
van 25 maart 1947 werd het zelfbeschikkingsrecht voor de Indonesische vol
keren voor het eerst geformuleerd. De bevolking van enig Indonesisch ge
biedsdeel zou volgens dat akkoord langs democratische weg te kennen kun
nen geven niet (of nog niet) tot de VSI te willen toetreden. Voor dat gebieds
deel zou een bijzondere verhouding tussen de VSI en het Koninkrijk wor
den geschapen. In het Renville-akkoord dat onder druk van de VN op 17
januari 1948 tot stand kwam, werd het zelfbeschikkingsrecht nader g gecon
cretiseerd: tussen zes maanden en een jaar na de soevereiniteitsoverdracht
zouden vrije verkiezingen worden gehouden, waarin elk Indonesisch volk
zelf zijn verhouding tot de VSI kon bepalen. Indien een deelstaat een 'Sta
tus Aparte’ wenste, zou noch de VSI noch het Koninkrijk der Nederlanden
zich daartegen verzetten.
Onder auspiciën van de UNCI kwamen, zoals we hebben gezien, op 7 mei
1949 de Van Roijen-Roem-verklaringen tot stand. De Nederlandse onder
handelaar Van Roijen beloofde onder meer dat Nederland zich zou ont
houden van verdere vorming van federale deelstaten, maar had daar de
verstrekkende clausule aan toegevoegd 'met volledig voorbehoud van het
zelfbeschikkingsrecht van de Indonesische volkeren'. In het memorandum
van Batavia van 22 juni dat de RTC mogelijk maakte, werd slechts opgeno
men dat op de RTC over het zelfbeschikkingsrecht zou worden gespro
ken.746
Het zelfbeschikkingsrecht werd tijdens de onderhandelingen tussen de
Republikeinen en de Nederlanders in mei en juni 1949 niet in een of an
dere vorm geconcretiseerd; het werd eerder afgezwakt. HVK Beel sprak van
een 'bloot platonische erkenning van het zelfbeschikkingsrecht, waarvan
overigens ook in Linggadjati en de Renville-beginselen reeds sprake was'.
Aan minister van Overzeese Gebiedsdelen Van Maarseveen schreef hij: 'De
restrictie over het zelfbeschikkingsrecht heeft naar mijn mening alleen nog
theoretische waarde.'747 Hoe juist de inschatting van Beel was, blijkt uit het
ontbreken van procedures ter uitvoering van dit recht.748 Zijn voorspelling
dat de minderheden onvoldoende hun recht op zelfbeschikking zouden
kunnen doen gelden, bleek juist. Het zelfbeschikkingsrecht viel ten offer
aan hogere belangen, zoals de noodzaak de RTC tot een succes te maken.
De Persatuan Timnr Besar / Tivapro-lobby
Tijdens de RTC zouden de vertegenwoordigers van de 'waardevolle belan
gen' ook gehoord kunnen worden. Voor de Indonesiërs ging het hier om
vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven, missie en zending,
terwijl Nederland doelde op vertegenwoordigers van groeperingen die een
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speciale band met Nederland wilden behouden.749 De groeperingen die de
meeste publiciteit wisten te verwerven waren de Persatuan Timur Besar
(Vereniging Grote Oost; PTB) waarvan de leden voornamelijk (oud-)KNILmilitairen waren, en de Twapro (Twaalfde Provincie van het Koninkrijk
der Nederlanden) die voornamelijk in de Minahassa aanhang had. Verte
genwoordigers van deze organisaties ontvingen veel steun van het Natio
naal Comité Handhaving Rijkseenheid, van leden van de ARP, CHU, VVD,
maar ook van de KVP. De rechtervleugels van de regeringspartijen KVP,
CHU en VVD konden de teloorgang van de Nederlandse invloed in Zuid
oost-Azië niet verkroppen en zagen de PTB en Twapro als een tegenwicht
tegen de vermaledijde revolutionairen van de Republiek. Er werden peti
ties gestuurd aan koningin, regering en de Commissie van Negen, waarin
verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht werd geëist. Vertegenwoor
digers van PTB en Twapro werden zelfs in audiëntie ontvangen door de ko
ningin.750 De publicitaire en politieke druk had zijn effect op de onderhan
delingen en de parlementaire behandeling van de resultaten van de RTC.
Het effect was dat de positie van de minderheden op de politieke agenda
werd geplaatst.
De Nederlandse en Indonesische delegaties spraken af een subcommissie
uit de centrale commissie in te stellen die de vertegenwoordigers van de
'waardevolle belangen’, de minderheden inbegrepen, zou horen. De PTBen Twapro-delegaties verschenen eenmaal voor de subcommissie. Zij acht
ten de subcommissie niet bevoegd hen to horen, want zij wilden actief als
partij deelnemen aan de RTC. In deze hautaine houding werden zij gesterkt
door hun Nederlandse adviseurs en zij eisten dat enkele van hun vertegen
woordigers werden opgenomen in de Nederlandse onderhandelingsdelegatie. Dit werd hun echter geweigerd. Jonkman werd aan het hoofd van een
commissie van de Nederlandse delegatie gesteld die tot taak had contacten
met de vertegenwoordigers van de ’waardevolle belangen' te onderhou
den.751
Ironisch genoeg bleek tijdens de verkiezingen in de negara Indonesia Ti
mur in november en december dat de PTB en Twapro nagenoeg geen aan
hang onder de eilandenbevolking bezaten, terwijl zij claimden daarvan de
spreekbuis te zijn. Ook tijdens de verkiezingen van 1948 in Ambon hadden
zij de steun van slechts een kleine minderheid gehad. Deze feiten drongen
echter niet door in Den Haag, zodat de politieke nederlaag thuis de diploma
tieke 'overwinning' aldaar niet in gevaar bracht.752
Het zelfbeschikkingsrecht wordt een farce
De moeilijkheden op de RTC spitsten zich toe op het 'externe' zelfbeschik
kingsrecht: het recht op afscheiding dus. Intern zelfbeschikkingsrecht be
tekende het recht op een autonome status binnen een deelstaat. Tijdens de
beslissende fase van de onderhandelingen in de centrale commissie wei
gerden de Indonesische onderhandelaars Hatta en Anak Agoeng het externe
zelfbeschikkingsrecht te aanvaarden. Bij toepassing van dit recht zou een
plebisciet nodig zijn. Daartoe was de inter-Indonesische delegatie weliswaar
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bereid, maar dit zou dan vóór de soevereiniteitsoverdracht moeten plaats
vinden, hetgeen technisch onmogelijk was. Uitstel van de overdracht was
onaanvaardbaar. In de door de BFO- en Republikeinse delegaties gezamen
lijk opgestelde voorlopige constitutie van de VSI was het recht van externe
zelfbeschikking niet verwerkt, dat van interne zelfbeschikking wel.
De Nederlandse delegatie erkende de moeilijkheden voor de VSI, maar
de vervroegde soevereiniteitsoverdracht mocht er niet toe leiden dat het
zelfbeschikkingsrecht in de knel kwam. Dit was ook een punt van zorg voor
de Commissie van Negen. Het was vooral Romme die zich sterk maakte
voor het interne zelfbeschikkingsrecht van de kleine zelf besturende fede
rale gebieden op Sumatra, gesticht na de tweede politionele actie, de zo
genaamde Territoriaal Bestuursadviseurs-gebieden (TBA-gebieden), en om
het interne en externe zelfbeschikkingsrecht van enkele gebieden in OostIndonesië: de Minahassa, de Molukken en Timor. Hij uitte tegenover mi
nister Van Maarseveen het verwijt dat de regering niet genoeg voor het
zelfbeschikkingsrecht opkwam; hij sprak van 'onaanvaardbaar' en 'im
moreel' en dreigde met verwerping van de RTC-akkoorden.753 Van Maarse
veen had er een hard hoofd in of méér mogelijk was. Om Romme te apaise
ren vroeg en kreeg hij toestemming van Drees om de KVP-fractievoorzitter
de gelegenheid te geven zelf zijn bezwaren tegenover de Indonesiërs te ui
ten, zodat deze zelf de smalle politieke marges kon aftasten.754
In de vergadering van de centrale commissie op zondagmiddag 30 okto
ber in de Trêveszaal probeerden Van Roijen en 'waarnemer' Romme eruit
te slepen wat er in zat. Naar het oordeel van Romme vormde het zelfbe
schikkingsrecht de grondslag van de RTC. Hij stelde dat de vrees van Hatta,
dat met de toekenning van het externe zelfbeschikkingsrecht het wezen van
de VSI in gevaar zou worden gebracht, 'ongegrond' was, 'daar het in de be
doeling ligt dit recht te beperken tot die gebieden, waarvoor enige redelijke
grond aanwezig is, nl. de Minahassa, de Molukken en Timor'. Romme er
kende dat eigenlijk alleen de Minahassa in aanmerking kwam, omdat hier
de afscheidingsbeweging Twapro 35% van de kiezers achter zich had. Voor
Ambon en Timor lag het anders. Hier had de Twapro bij de laatste lokale
verkiezingen nauwelijks aanhang, in tegenstelling tot de PTB. De katholie
ke voorman wilde 'zodanige waarborgen (...) opdat iedereen met volkomen
vertrouwen de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht' tegemoet kon
zien en pleitte daarom voor een uitvoerende taak van de UNCI ter zake.
De Indonesische onderhandelaars tekenden hier bezwaar tegen aan, want
de uitvoering van de RTC-overeenkomsten zou volgens hen onder de ver
antwoordelijkheid van een volkomen soevereine VSI moeten plaatsvin
den. Tegen een toezichthoudende en advisererende taak van de UNCI had
den zij geen bezwaar. Van Roijen smeerde vervolgens zalf op de Indonesi
sche wond; natuurlijk kon de organisatie van een plebisciet aan de VSI wor
den toevertrouwd: 'Aanbevolen wordt slechts om, teneinde het bedoelde
toezicht van de UNO zo doeltreffend en bevredigend mogelijk te maken,
aan de commissie van de UNO het recht toe te kennen in enkele zaken van
advies te dienen, bij de organisatie behulpzaam te zijn en zonodig desge
vraagd op enkele punten een beslissing te nemen.' Wanneer de UNCI enkel
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toezicht mocht houden, zou zij in de uitvoering van haar taak worden be
lemmerd, 'hetgeen niet in het belang zou zijn van de plaatselijke bevol
king, noch van Indonesië zelf'.755
De status van de zogenaamde TBA-gebieden op Sumatra vormde een an
der discussiepunt. De Nederlandse delegatie stond op het standpunt dat de
ze gebiedsdelen rechtstreeks onder de VSI zouden worden geplaatst. Op deze
wijze konden deze gebieden hun intern zelfbeschikkingsrecht uitoefenen.
Hatta betwistte hun zelfstandige status en hield vol dat de vorming van
nieuwe deelstaten op Sumatra niet te rijmen viel met de Renville-akkoorden en al helemaal niet met de resolutie van de Veiligheidsraad van 28
januari. Bovendien was op de inter-Indonesische conferentie met de BFO
overeengekomen dat deze gebieden tot het grondgebied van de Republiek
behoorden. Van Roijen sprak deze opvatting tegen, omdat deze gebieden tij
dens de tweede politionele actie onder Nederlandse controle waren gebracht
en de Nederlandse regering de genoemde VN-resolutie niet had erkend. De
discussie was een herhaling van de moeizame besprekingen te Batavia die
uiteindelijk tot de Van Roijen-Roem-verklaringen hadden geleid. Op het
zelfde moment echter werd door het lid van de Nederlandse delegatie en
adviseur van Romme, J. de Pont, een amendement voorgesteld op artikel 2
van de voorlopige constitutie van de VSI, waarin de TBA-gebieden 'voorlo
pige staatkundige eenheden' van de VSI werden genoemd en het Republi
keinse grondgebied alleen het grondgebied van Java omvatte met uitzonde
ring van Pasoendan, Midden- en Oost-Java. Roem vroeg zich daarop terecht
af wat nog van de Republiek overbleef. Wat wilde Nederland daarmee be
reiken, terwijl nota bene de voorlopige constitutie reeds door de Republi
keinse en BFO-delegaties was aanvaard? Dagvoorzitter Van Maarseveen
toonde zich verrast door deze blunder van de Nederlandse delegatie. Hij
schorste onmiddellijk de vergadering, bood de Indonesiërs zijn veront
schuldiging aan en liet het amendement intrekken. Het kwaad was echter al
geschied, het wantrouwen was gewekt. Zoals Hatta het formuleerde: 'De Re
publikeinse delegatie moet althans verklaren, dat zij onmogelijk kan mede
werken aan de ontbinding van de Republiek.'756
De UNCI bracht vervolgens advies uit over het zelfbeschikkingsrecht. Dit
advies steunde de Indonesiërs in hun opvatting dat alleen negara's het
recht van afscheiding hadden. Van Maarseveen opende nogmaals de tegen
aanval; de Nederlandse regering had de minderheden beloofd dat zij zich
zouden mogen uitspreken over hun staatkundige status. Uiteindelijk werd
een compromis bereikt waarbij de Nederlandse delegatie akkoord ging met
de Indonesische eis dat het recht van zelfbeschikking niet werd gegeven aan
deelgebieden van een deelstaat. Het compromis voorzag in een trapsgewijze
uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht, welke in artikel 2 van de Overgangsovereenkomst werd opgenomen. Indien een gebied van een deelstaat
zich wilde afscheiden kon dat via een plebisciet. Dit mocht echter pas wor
den gehouden wanneer de UNCI hiertoe de RIS-regering een aanbeveling
had gedaan en de VSI deze wenste te honoreren.757
Het resultaat viel Romme zwaar tegen. Zijn bewondering voor Van
Roijen was niet gestegen. Hij schreef aan zijn vertrouwelinge Klompé: 'Ter
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zake van de zelfbeschikking heeft hij me overigens knap in den steek gela
ten, bij een aanvankelijken schijn van het tegendeel. De man heeft intusschen meer dan genoeg hersens en feeling om te begrijpen, dat ik me ten
slotte toch bij het resultaat van de Conferentie, hoe dan ook, zou hebben
neer te leggen.' Dat gold voor Romme, maar evenzeer voor Tilanus en
Oud. Alleen Oud zou via de parlementaire weg proberen een en ander te
corrigeren.758
De Nieuw -G uineakw estie

O ntstaansgeschiedenis
Met de 'aankleding' van het akkoord van Linggadjati werd de kiem gelegd
voor de Nieuw-Guineakwestie, die de verhoudingen tussen Nederland en
Indonesië tot in de jaren zestig zou vertroebelen. Was Nieuw-Guinea tij
dens de onderhandelingen over het akkoord niet eens genoemd, bij de be
handeling van de resultaten van Linggadjati in de Tweede Kamer in de
cember 1946 werd het gebiedsdeel door minister Jonkman van Overzeese
Gebiedsdelen gebruikt om de frustraties over het verlies van de Neder
landse grandeur in de Oost wat te temperen en daarmee de noodzakelijke
tweederde meerderheid voor de benodigde grondwetswijziging veilig te
stellen.759 Nieuw-Guinea diende 'een eigen status ten opzichte van het Ko
ninkrijk en de Verenigde Staten van Indonesië (...) (te) verkrijgen, al zou
misschien de autochtone bevolking zich nog moeilijk kunnen uitspreken;
in het bijzonder immers behoort daar de mogelijkheid opengehouden te
worden voor grotere volksplantingen van Nederlanders, op de eerste plaats
van Indische Nederlanders, die onder eigen bestel willen leven'.760 De aan
kleding van Linggadjati werd door middel van de motie-Romme-Van der
Goes van Naters geacht een integraal onderdeel van het akkoord te zijn. De
Republiek dacht daar volstrekt anders over.
Onmiddellijk na de uitspraken van Jonkman lieten vertegenwoordigers
van de Republiek weten dat Nieuw-Guinea, als onderdeel van NederlandsIndië, deel zou moeten uitmaken van de VSI. Op de Den Pasar-conferentie
(1947), waar gesproken werd over de federale opbouw van Indonesië en
waar de deelstaat Oost-Indonesië werd opgericht, werd van die zijde even
eens ondubbelzinnig verklaard dat Nieuw-Guinea onderdeel zou moeten
zijn van die deelstaat. De ontstane commotie werd door lt. gouverneur-ge
neraal Van Mook gesust met de verklaring dat 'uit de door de Regeering
voorgestelde toevoeging blijkt, dat het de bedoeling is het gebied binnen het
raam van de Verenigde Staten van Indonesië te houden'.761
In juni 1949 was, zoals we eerder zagen, minister van Overzeese Gebieds
delen Van Maarseveen naar Indonesië gereisd. Hij had daar onder meer
overleg gepleegd met de HVK en diens adviseurs over Nieuw-Guinea. Van
Maarseveen wilde van Nieuw-Guinea op de RTC een apart onderhande
lingspunt m aken.762 Aan de vooravond van de RTC vond in de Tweede
Kamer een debat plaats over het Indonesiëbeleid, waarin ook de gedragslijn
ten aanzien van Nieuw-Guinea ter sprake kwam. In dat debat lieten Schou567
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ten, Van de Wetering en Welter geen misverstand over hun standpunt be
staan: in geen geval mocht Nieuw-Guinea worden overgedragen. VVD-fractievoorzitter Oud liet ook een duidelijk geluid horen, dat in het verdere
verloop van de Nieuw-Guineakwestie een grote rol zou spelen: 'Hier geldt
van tweeën één: óf de bevolking van Nieuw-Guinea is in staat haar eigen
lot te bepalen en dan behoort zij daartoe in de gelegenheid te worden ge
steld, öf zij is niet in staat haar eigen lot te bepalen en dan behoort de Neder
landse souvereiniteit gehandhaafd te blijven totdat zij het wel kan. In geen
geval mag Nieuw-Guinea een onderhandelingsobject worden tussen Ne
derland en Indonesië, want dat zou betekenen een overgang van de ene ko
loniale status in de andere (...).763 Dat was nu juist wat er in de komende
periode zou gebeuren: Nieuw-Guinea werd een onderhandelingsobject tus
sen Nederland en Indonesië. In ieder geval had Oud duidelijk gemaakt dat
er niet gerekend hoefde te worden op steun van zijn VVD voor overdracht
van Nieuw-Guinea.764
Voorafgaand aan de RTC was in juni 1949 in de ministerraad uitgebreid
gesproken over de status van Nieuw-Guinea. Van Maarseveen had daarbij
de toon gezet. Hij had een vijftal argumenten om Nieuw-Guinea onder Ne
derlandse soevereiniteit te houden. Indonesië zou geen enkel zedelijk recht
op het gebiedsdeel hebben en de ontwikkelingsmogelijkheden van NieuwGuinea zouden onder Nederlands bewind gunstiger zijn. Daarnaast was het
van belang om een pied a terre in de regio te behouden, waar Nederlandsgezinde inwoners van de VSI zich zouden kunnen vestigen en waar het Ne
derlands bevolkingsoverschot naar toe geleid kon worden. Ten slotte waren
de havens van Nieuw-Guinea van belang voor de Nederlandse handels
vloot. Oud-HVK Beel, die in de ministerraad aanwezig was, voegde hier
nog het strategische belang voor de Nederlandse marine aan toe.765 Het
behoud van de soevereiniteit over Nieuw-Guinea zou de inzet bij de RTC
zijn.
De besprekingen
Op de conferentie kwam de Nieuw-Guineakwestie pas op 29 oktober in de
centrale commissie ter sprake. De Nederlandse delegatie stelde dat het be
lang voor de Papoeabevolking voorop stond; de eerder in de ministerraad
genoemde argumenten bleven ongenoemd. De Papoea's konden nog geen
uitspraak doen over hun staatkundige status. Tot het volk rijp was voor
zelfbeschikking, diende het een voogd te krijgen, voor welke rol Nederland
door zijn ervaring en middelen het meest geschikt was. Van een overdracht
aan Indonesië kon geen sprake zijn.766
Uiteraard verzetten de Indonesische delegaties zich tegen deze ziens
wijze. De BFO-delegatie huldigde het standpunt dat de soevereiniteit over
geheel Indonesië diende te worden overgedragen, waarbij Nieuw-Guinea,
als onderdeel van Oost-Indonesië, was inbegrepen. Uitzondering van
Nieuw-Guinea bij de soevereinitietsoverdracht werd door Anak Agoeng c.s.
gevoeld als een amputatie, en zou een bron van spanning tussen de beide
landen blijven, waarbij zelfs de Nederlands-Indonesische Unie in gevaar
568

Staatkundige en staatsrechtelijke problemen

zou kunnen komen. Ook ging de BFO niet akkoord met uitstel van de over
dracht van het omstreden gebiedsdeel. De delegatie presenteerde een com
promis, waarin Nieuw-Guinea zou worden overgedragen aan de VSI, maar
waarin Nederland, in het belang van de Papoeabevolking, een rol zou krij
gen toebedeeld in de sociale en culturele verzorging van de oorspronkelijke
bevolking en in economische en financiële aangelegenheden.
De Republikeinse delegatie sloot zich hier bij aan. Op basis van een aantal
historische, economische en strategische argumenten stelde M. Yamin dat
Irian, zoals de Papoea's Nieuw-Guinea noemen, wel degelijk deel uit
maakte van Indonesië.767 In eerdere besprekingen zou de Nederlandse de
legatie nimmer een uitzonderingspositie voor Irian hebben geclaimd; in de
overeenkomsten van Linggadjati en Renville en in de Van Roijen-Roemverklaringen heette het steeds dat de soevereiniteitsoverdracht het gehele
grondgebied van Nederlands-Indië zou omvatten.768
De Nederlandse delegatie stelde daar de toelichting van de commissie-ge
neraal en de verklaringen van minister Jonkman bij het akkoord van Ling
gadjati tegenover, waarbij Nederland uitdrukkelijk (doch unilateraal) een
uitzonderingspositie voor Nieuw-Guinea had bedongen. In latere akkoor
den en besprekingen was niet op dit voorbehoud teruggekomen. Overigens
achtte Nederland zich op basis van het Handvest van de Verenigde Naties
gebonden aan het bestuur over Nieuw-Guinea, waar dit VN-leden ver
plichtte gebieden zoals Nieuw-Guinea tot politieke en staatkundige ontwik
keling te brengen. De Indonesische delegaties bleven zich beroepen op de
eenzijdigheid van de 'aankleding', welke zij nooit bekrachtigd hadden.
Hatta meende dat de Nederlandse delegatie een fundamenteel verkeerde in
terpretatie van Linggadjati gaf. Nederlands-Indië werd immers als een ge
heel bestuurd en zou dus ook als een geheel aan de VSI moeten worden
overgedragen.769
Namens de regering verklaarde minister Van Maarseveen dat Nederland
de soevereiniteit niet aan Indonesië kon overdragen. Hij had wel een twee
tal troostprijzen voor de Indonesische delegaties: de soevereiniteit over
Nieuw-Guinea zou nooit aan een derde worden overgedragen en verande
ringen in de status van het gebiedsdeel zouden niet plaatsvinden zonder
voorafgaand overleg met de VSI.770
Hiermee was de impasse compleet. De onderhandelingsdelegaties bleven
op hun standpunt staan, zich beroepend op eerder gesloten akkoorden. De
UNCI ontpopte zich als een deus ex machina, die de vastgelopen conferen
tie weer vlot trok. De UNCI stelde voor om, met het oog op de tijdsdruk en
de onverzettelijkheid van de beide delegaties, de Nieuw-Guineakwestie uit
de RTC 'te tillen', zodat de rest van de soevereiniteitsoverdracht doorgang
zou kunnen vinden. Voorgesteld werd dat Nieuw-Guinea onder Neder
landse soevereiniteit zou blijven, terwijl binnen een jaar na de soevereini
teitsoverdracht de staatkundige status van Nieuw-Guinea door onderhan
delingen tussen Nederland en de VSI vastgesteld zou worden. De Neder
landse delegatie ging tegenstribbelend akkoord met het UNCI-voorstel, de
Indonesische delegaties verwierpen het echter. De BFO-delegatie kwam met
een eigen voorstel, waarin het bewind over Irian ten hoogste tot een jaar na
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de soevereiniteitsoverdracht bij Nederland zou blijven, in welke periode de
VSI in alle 'daden van bewind' gekend zouden moeten worden. Dit voor
stel, waarin de Nederlandse soevereiniteit inhoudelijk en in de tijd be
grensd werd, was voor de Nederlandse delegatie onaanvaardbaar. Een twee
de BFO-voorstel luidde dat de uiteindelijke status van Nieuw-Guinea bin
nen een jaar via onderhandelingen zou moeten worden bepaald. Geduren
de deze periode zou de status quo van het gebiedsdeel worden gehandhaafd.
Dit voorstel werd door de Nederlandse delegatie als gespreksbasis aanvaard.
De onduidelijke situatie die zou ontstaan wanneer niet binnen de gestelde
termijn overeenstemming was bereikt, noopte tot een tekstuele aanpassing.
Ten slotte vonden partijen zich op een compromis van de UNCI, luidende:
'That the status quo of the residency of New Guinea shall be maintained
through continuing under the Government of the Netherlands with the
stipulation that within a year from the date of transfer of sovereignty to the
RIS the question of the political status of New Guinea be determined
through negotiations between the RIS and the Netherlands.'771
De bom onder de soevereiniteitsoverdracht was onschadelijk gemaakt.
De Nieuw-Guineakwestie daarentegen werd een politieke jungle, waarin
Nederland en Indonesië slaags raakten.
Ten slotte

In de staatkundige commissie vormde de juridische vormgeving van de
Nederlands-Indonesische Unie de centrale kwestie. Uit het door de centrale
commissie te Namen gesloten akkoord bleek dat Nederland ver gaande
concessies had moeten doen. Het resultaat was immers een vederlichte
Unie van twee soevereine staten. De discussie met het seniorenconvent
concentreerde zich op de grondwettigheid van het gesloten akkoord. Van
Maarseveen slaagde er slechts gedeeltelijk in - getuige de debatten over het
wetsontwerp soevereiniteitsoverdracht - het parlement gerust te stellen.
In het akkoord van Linggadjati uit 1947 was het zelfbeschikkingsrecht
voor Indonesische gebieden uitdrukkelijk geformuleerd, maar de betekenis
er van werd gaandeweg uitgehold. HVK Beel concludeerde terecht dat het
zelfbeschikkingsrecht uiteindelijk alleen nog maar symbolische betekenis
had. Die vaststelling vond haar bevestiging in het RTC-akkoord, ondanks
het feit dat Romme zijn politieke gewicht in de schaal wierp ten behoeve
van de zelfstandigheid van deelgebieden. De nieuwe Indonesische staat wist
een blokkade tegen afscheiding van deelgebieden op te werpen. Verderop
zal nog blijken dat de VSI die blokkade inderdaad gebruikte en dat dit in Ne
derland tot grote politieke commotie zou leiden.
De aankleding van het akkoord van Linggadjati, noodzakelijk voor een
tweederde meerderheid voor de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië,
droeg de kiem voor een nieuw conflict over Nieuw-Guinea in zich. Daar
naast werkte de formulering van artikel 2 van het Charter van Soevereini
teitsoverdracht bepaald niet mee om dat conflict te beperken. Waar beide
landen diametraal tegenover elkaar stonden, leek en bleek een oplossing
onm ogelijk.
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Welke rol speelde het parlement nu in de aanzet tot de kwestie-NieuwGuinea? In de eerste plaats riep het de kwestie in leven. De motie-RommeVan der Goes, die Linggadjati had 'aangekleed', zonderde immers NieuwGuinea af van de soevereiniteitsoverdracht. Daarnaast legde de Kamer ver
schillende keren het kabinet op dit standpunt vast.
Het lijkt terecht om de Nederlandse binnenlands-politieke verhoudingen
als hoofdschuldige van het ontstaan van de Nieuw-Guineakwestie aan te
wijzen. Het behoud van Nieuw-Guinea was in eerste instantie een panacee
om een parlementaire meerderheid te verzekeren, die de dekolonisatie van
Nederlands-Indië voor zijn rekening zou nemen. Het uitsluiten van
Nieuw-Guinea strookte niet met de gewekte suggestie dat de soevereiniteit
over het gehele grondgebied van Nederlands-Indië zou worden overgedra
gen. Ook de formulering van artikel 1 van het Charter deed een andere uit
komst vermoeden.
Opmerkelijk is het 'ethische' beroep op het belang van de Papoeabevolking. Enerzijds werden de Papoea's door Nederland nog niet rijp ge
acht om een oordeel over de eigen toekomstige status te vellen, anderzijds
zou de Papoea-wil om bij Nederland te blijven als argument voor handha
ving van de Nederlandse soevereiniteit worden gebruikt. In de minister
raad speelde in de argumentatie het belang van de Papoea's nauwelijks een
rol, wèl prestige-overwegingen, zoals presentie in Zuidoost-Azië.

'Smetteloze' culturele samenwerking

De culturele akkoorden leverden de minste moeilijkheden op. Als uit
gangspunt van de besprekingen diende een informeel ontwerp-cultureel ak
koord van de Nederlandse delegatie, dat was geïnspireerd door de door Ne
derland met België en Frankrijk gesloten culturele verdragen. De onder
handelaars werden het snel eens. Op basis van de overeenkomst zou een
gemengde commissie van veertien leden in het leven worden geroepen,
waarvan Nederland en Indonesië elk zeven leden zouden benoemen. De
commissie kon worden ingeschakeld voor advies, coördinatie en arbitrage,
bij voorbeeld bij de uitwisseling van cultuur door middel van radio, film,
pers, bibliotheken, lectuurverspreiding, onderwijs en kunstmanifestaties.
Ook bij de overdracht van kunstschatten aan Indonesië, die in het bezit wa
ren gekomen van de Nederlandse staat, moest zij worden ingeschakeld.
Verder bevatte de overeenkomst bepalingen over de uitwisseling van
hoogleraren, over het verlenen van studiebeurzen, het erkennen van ge
tuigschriften en graden, het contact tussen verenigingen op cultureel gebied
en over het oprichten van scholen. Instellingen voor geestelijke en sociale
zorg van de missie en zending in Indonesië werden beschermd door een bij
zondere bepaling van het akkoord.772
Een half jaar later, op 23 juni 1950, vroeg de Kamer of de gemengde com
missie haar werkzaamheden reeds was begonnen. Bij de RTC was gebleken
dat de besprekingen over de culturele betrekkingen vlot verliepen. Dit gege571
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ven moest maar eens worden aangegrepen, gezien het nog altijd embryona
le stadium waarin de Unie op dat moment verkeerde. Indien de gemengde
commissie constateerde dat Indonesië grote behoefte had aan allerlei
Nederlandse boeken was het de taak van Nederland om, zonodig door mid
del van een boekenkrediet, te zorgen dat die boeken ook werkelijk in Indo
nesië terecht kwamen.773 Hier lag een groot Uniebelang. Een aantal kamer
leden vroeg de regering de Indonesische taal in Nederland populair te ma
ken. Want 'men bedenke daarbij, dat groeiend gebruik hier te lande van het
Indonesisch bestendiging betekent van het gebruik van het Nederlands
daar'.774 In haar antwoord bekende de regering dat de culturele commissie
nog niet begonnen was met haar werkzaamheden. De commissie zou tege
lijkertijd met de tweede Unie-ministersconferentie samenkomen.775 Dit ge
beurde echter niet.
De Indonesiërs zouden zich ontdoen van alles wat nog aan de kolonisa
tor herinnerde.776 Het Bahasa Indonesia verving in snel tempo het Neder
lands. Op de scholen in Indonesië werd enkel nog in het Bahasa onderwe
zen. Voor de Nederlandse onderwijzers in Indonesië een reden te meer om
naar een werkkring in Nederland om te kijken. Toen minister Rutten van
Onderwijs in mei 1950 bekend maakte dat allen welkom waren vanwege
het grote tekort in Nederland, kwam de repatriëring goed op gang. De Indo
nesiërs lieten de onderwijzers gaan, maar probeerden door middel van lu
cratieve contracten de Nederlandse hoogleraren ervan te weerhouden ook
weg te gaan, omdat anders het hoger onderwijs in Indonesië zou ineen
storten.
Het Nederlandse kabinet berustte erin dat culturele samenwerking met
Indonesië niet van de grond kwam. De bepaling van de culturele over
eenkomst dat een gemengde culturele commissie zou worden ingesteld,
bleef een dode letter.777 Dat had ook gevolgen voor Indonesië. De Indonesi
sche kunstschatten die in het verleden naar Nederland waren overgebracht,
bleven in Nederlands bezit. Pas nadat de Unesco in 1973 de kolonisatoren
had opgeroepen kunstschatten terug te geven aan de voormalige kolonies,
veranderde dit. In januari 1978 werd bijvoorbeeld het wereldberoemde
beeld Prajnaparanita aan het Museum Nasional te Djakarta overgedragen.

Het wetsontwerp-Soevereiniteitsoverdracht Indonesië
Verdeeldheid in de regeringspartijen

Terwijl de onderhandelaars zich opmaakten voor de laatste RTC-ronde,
werd de achterban van de regeringspartijen (behalve de KVP) alvast voorbe
reid op de komende soevereiniteitsoverdracht. Zoals tijdens het Eerste-Kamerdebat in comité-generaal in juli al duidelijk was geworden, kon de rege
ring niet rekenen op de senaatsfractie van de CHU. Maar hoe zou de Tweede-Kamerfractie en met name Tilanus zich opstellen? De CHU-leider stond
voor een moeilijke beslissing. In de vergadering van de Nederlandse dele
gatie van 24 oktober vestigde Tilanus de aandacht op het verdwijnen van de
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Kroon uit het ontwerp-Uniestatuut. Volgens hem was dat in strijd met de
Grondwet. Hij waarschuwde Van Maarseveen 'dat menig lid der Staten-Generaal zich door deze bepaling op grond van zijn eed op de Grondwet ge
noodzaakt zal zien tegen het wetsontwerp betreffende de souvereiniteitsoverdracht te stemmen, hetgeen het behalen van de hiervoor vereiste twee
derde meerderheid in gevaar' zou brengen. Van Maarseveen antwoordde
botweg dat de woordkeuze in de Grondwet 'niet sacramenteel' was. Boven
dien stond in het ontwerp-Uniestatuut volgens hem materieel hetzelfde als
in de Grondwet. Jonkman vond het begrijpelijk dat de Indonesiërs proble
men hadden met het woord Kroon en daarin een staatsattribuut van de
Unie zagen. Romme vroeg daarop brommend of het meningsverschil dan
soms enkel over woorden ging.778
Intussen wist het kabinet dat de Indonesiërs op dit punt geen wijziging
zouden accepteren. Indien, volgens een bezorgde VVD-minister Stikker,
Tilanus dan zouden tegenstemmen, zou ook de Eerste-Kamerfractie en de
VVD moeilijk voor het wetsontwerp zijn te winnen. De VVD en CHU za
ten op de wip. Voor het behalen van de tweederde meerderheid in het par
lement was de steun van minstens een van beide partijen noodzakelijk,
aangezien PvdA en KVP naar verwachting zouden instemmen met de uit
komst van de RTC. Van Schaik en Stikker namen de taak op zich de voor
zitters van de fracties van CHU en VVD uit beide kamers in te lichten over
de stand van zaken op de RTC, met name over het niet opnemen van de
'Kroon' in het Uniestatuut.779
Op aandringen van de oppositie binnen de CHU besloot het hoofdbestuur
van de partij op 29 oktober te Utrecht een buitengewone algemene vergade
ring te wijden aan het regeringsbeleid inzake Indonesië.780 Volgens oogge
tuige freule Wttewaall van Stoetwegen was daar de 'spanning voelbaar en
de stemming dreigend’.781 Er hadden zich maar liefst 46 sprekers opgege
ven. Senator Pollema opende de discussie met een lange redevoering over
de staatsrechtelijke gevolgen van de RTC-overeenkomsten. Hij eiste dat de
partij onverkort aan de Kroon van de Unie zou vasthouden. Langdurig
applaus volgde. Onder luide toejuichingen verklaarde hij vervolgens dat de
Eerste-Kamerfractie tegen de soevereiniteitsoverdracht zou stemmen. Dit
was koren op de molen van de tegenstanders van de gouvernementele
koers van Tilanus. Het was het sein voor een aanval op Tilanus persoon
lijk, door onder anderen de Utrechtse hoogleraar Gerretson. Er vielen nog
meer harde woorden en de afdeling Middelburg diende een motie in, waar
in opgeroepen werd het vertrouwen in het kabinet-Drees-Van Schaik op te
zeggen 782
Tilanus antwoordde met een anderhalf uur durende, gedreven rede
voering. Daarin ging hij eerst uitgebreid in op de voorgeschiedenis van de
RTC. Hij herinnerde aan de vooroorlogse onderschatting van het Indo
nesisch nationalisme. Ook wees hij op de tegenwerking die Nederland sinds
1945 had ondervonden van de zijde van Groot-Brittannië, Australië en de
VS. Het RTC-akkoord had niet alleen maar nadelen: hij kon de vergadering
meedelen dat Nieuw-Guinea na de soevereiniteitsoverdracht Nederlands
zou blijven. In de voorlopige Grondwet van de VSI zou het zelfbeschik573
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kingsrecht gehandhaafd blijven. Tilanus legde de vergadering de vraag
voor: wat gebeurt er straks als de wet op de soevereiniteitsoverdracht wordt
verworpen? Dan zouden TNI en Daroel Islam zich tegen de 210.000 Neder
landers in Indonesië richten. De motie van de afdeling Middelburg vond
Tilanus niet opportuun. Het opzeggen van het vertrouwen in het kabinetDrees-Van Schaik zou niet tot gevolg hebben dat dit kabinet zou aftreden,
want ook zonder de CHU bleef het over een tweederde meerderheid be
schikken. En als dit kabinet zou vallen, moest hij dan aan de koningin een
breed nationaal kabinet voorstellen? Hij wees op het schrikbeeld van het
laatste kabinet-Colijn dat maar vijf dagen aanbleef. Nee, daar zag hij geen
heil in. Hij besloot met de peroratie dat de leden van de kamerfracties voor
God en naar geweten moesten handelen.783 De CHU-leider schiep zich al
dus de ruimte vóór de soevereiniteitsoverdracht te stemmen. Kortom, Tila
nus was 'om'. Het waren de moeilijkste uren van Tilanus' partijleiderschap. Maar hij beleef overeind. De motie van de afdeling Middelburg werd
verworpen. De vergadering ging uiteen zonder dat er iets was beslist; de
partijleider had de aanval op zijn positie overleefd.
Ook de VVD schreef op 29 oktober een algemene vergadering uit, die ech
ter een minder roerig verloop kende. Partijvoorzitter en fractieleider Oud
had de touwtjes stevig in handen. De meeste van de drieëntwintig sprekers
hekelden het kabinetsbeleid inzake Indonesië. Velen waren van mening dat
deze regering zou moeten heengaan vanwege het verkwanselen van de Ne
derlandse belangen. De gematigden toonden zich bezorgd over de gebrek
kige waarborgen voor het zelfbeschikkingsrecht van Indonesische minder
heden en over de dreiging van het Indonesische communisme.
Namens het hoofdbestuur verdedigde E.H. s'Jacob het beleid van de par
tij. De VVD mocht natuurlijk niet tot elke prijs meewerken aan de twee
derde meerderheid. s'Jacob waarschuwde echter dat bij verwerping 'op in
ternationaal gebied grote moeilijkheden (zouden) ontstaan, terwijl een
binnenlandse crisis van lange duur te verwachten' was. In Indonesië zou
den de vijandelijkheden 'weer op nog groter schaal uitbarsten en nieuwe
offers in levens en goed vergen'. In ieder geval zou de VVD-kamerfractie,
mocht het zover komen, 'slechts met bloedend hart voorstemmen'. Oud
sloot zich bij s'Jacob aan, maar hij wilde het einde van de RTC afwachten vanuit de zaal werd geroepen 'te laat!' - alvorens te oordelen. De partijvoor
zitter wees op de beperkte manoeuvreerruimte van Nederland, dat niet
alles in Indonesië op het spel kon zetten. Een interpellatie was volgens Oud
prematuur en bovendien zou dat de positie van minister Stikker uiterst
moeilijk maken. Diens aftreden zou de basis van het kabinet doen wegval
len en een kabinetscrisis veroorzaken. Een 'chaos zonder weerga in onze
parlementaire geschiedenis zou ontstaan'. Het resultaat van de RTC mocht
echter de grenzen van de Grondwet niet overschrijden, anders moest de
VVD tegenstemmen. De vergadering nam alleen een motie van de afdeling
Den Haag aan, waarin werd gesteld dat de fracties een eigen verantwoorde
lijkheid hadden.784
Ook de PvdA had op 29 oktober een bijeenkomst, maar hier betrof het
een reguliere vergadering van de partijraad. Fractievoorzitter Van der Goes
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van Naters was tevreden over de uitkomst van de conferentie: 'Wij konden
zo lang de RTC niet tot een goed einde was gebracht, geen breuk in de rege
ring riskeren.' Door de Indonesische politiek was de PvdA in het nauw ge
bracht, maar de partij zou de vruchten plukken nu de conferentie over en
kele dagen succesvol zou worden afgesloten. De PvdA zou daarom in de
toekomst veel vrijer kunnen opereren. Van der Goes beloofde tegenover de
KVP een straffere houding aan te nemen.785
De verdeelde achterban van de KVP drong ook aan op een bijeenkomst
waarop de partijleiding zich moest verantwoorden, maar dat weigerde het
KVP-presidium. Een speciale partijraadsvergadering over het Indonesië
beleid van de KVP werd eerst vastgesteld op een datum na de Tweede-Kamerdebatten over het wetsontwerp-soevereiniteitsoverdracht. Geheel on
verwacht stelde partijleider Romme op het reguliere partijcongres van 11
en 12 november de vertrouwenskwestie. Hij betoogde dat het RTC-resultaat
zeker niet datgene was wat de KVP voor ogen had gestaan bij het aantreden
van dit kabinet. Voor het Indonesiëbeleid van de KVP-fractie stelde hij zich
persoonlijk verantwoordelijk.786 Hij was dus bereid alle schuld op zich te
nemen en daarmee was het meteen de dood in de pot, omdat bij ver gaande
kritiek Rommes politieke positie in het geding zou komen.
De partijbijeenkomsten vormden een goede graadmeter voor de steun
die de regering kon verwachten in de Staten-Generaal. PvdA en KVP zou
den voorstemmen. De CHU was verdeeld, maar partijleider Tilanus steun
de de RTC-akkoorden. Aangezien de ARP, CPN, SGP en KNP tegen zouden
stemmen, had de VVD de sleutel in handen. Oud was zich evenwel zeer
wel bewust dat een kabinetscrisis chaos zou betekenen.
Schriftelijke behandeling

Op 22 november 1949 werd het wetsontwerp bij de Tweede Kamer inge
diend. Binnen vijf weken moest de beslissing vallen, omdat de mantelresolutie van de RTC 30 december als deadline had gesteld. De kamers ver
keerden in dezelfde positie als bij de goedkeuring van een verdrag. Zij kon
den slechts aanvaarden of verwerpen, niet amenderen.787 De Staten-Ge
neraal richtten zich vooral op de politieke, staatkundige aspecten van het
wetsontwerp; de financieel-economische, militaire en bestuurlijk-sociale re
gelingen kregen veel minder aandacht.
Een principieel probleem voor de volksvertegenwoordiging was de vraag
of het resultaat van de RTC binnen de grenzen bleef van het veertiende
hoofdstuk van de Grondwet. In hoeverre hier echt het principe dan wel
rancune in het geding was, valt moeilijk vast te stellen. Volgens ARP, SGP,
W elter788 en een gedeelte van de CHU ontbraken waarborgen voor rechts
zekerheid, fundamentele rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur, wel
ke artikel 208 vereiste. Weliswaar was er nu een papieren regeling in de
vorm van een ontwerp-constitutie, maar een reële staatsorganisatie ont
brak. Van een federatieve opbouw van onderling gelijkwaardige deelstaten
conform artikel 209 was geen sprake, terwijl ook van het zelfbeschikkings
recht weinig was overgebleven. Pogingen om orde en rust te herstellen wa575
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ren niet geslaagd; op Java heerste enorme verwarring. Hoe somber de leden
van de oppositie het inzagen, spreekt uit het volgende citaat: 'De situatie in
Indonesië is zeer gevaarlijk, vooral ten gevolge van communistische
activiteit, welke is doorgedrongen in de TNI, zelfs in de leidende figuren
daarvan, en welke vooral een grote rol speelt in de Daroel Islam. Blijkbaar
durven de andere bevolkingsgroepen en partijen hiertegen niet op te tre
den.' Daarom weigerden zij medewerking aan de soevereiniteitsoverdracht
op dit ogenblik over te dragen. De CPN constateerde dat van volledige over
dracht van de soevereiniteit geen sprake was. Daarvoor in de plaats kwam
een andere vorm van overheersing. Dat vloeide volgens de communisten
automatisch voort uit de uitzonderingsclausules in de verschillende over
eenkomsten. KVP, VVD en een ander deel van de CHU vonden dat het
RTC-resultaat niet tegen de Grondwet inging, maar de vederlichte Unie was
toch een geheel ander resultaat dan velen bij de totstandkoming van de
grondwetsherziening voor ogen hadden gehad. De PvdA stond als enige po
sitief tegenover de RTC-akkoorden.789
Een 'leeg' hoofd der Unie
De dissidente leden van de CHU-fractie waren verbitterd dat de regering in
stemming vroeg met de 'vernederende' RTC-akkoorden, waarin zij de
verbreking zagen van de band tussen Indonesië en het Koninkrijk. Dit
kwam volgens hen vooral tot uitdrukking in artikel 5 van het Uniestatuut
waarin was bepaald dat de koningin aan het hoofd van de Unie stond. Dit
was in strijd met artikel 209, lid 3, van de Grondwet, dat bepaalde dat de
Kroon der Unie werd gedragen door de koningin. De VVD had hier minder
moeite mee. Met de KVP miste zij wel enig reëel gezag van het hoofd. Het
hoofd kon enkel constateren dat bepaalde gemeenschappelijke besluiten of
regelingen tot stand waren gekomen, maar wie was er dan constitutioneel
verantwoordelijk voor deze handeling? Een bepaling over de ministeriële
verantwoordelijkheid voor de handelingen van het onschendbare hoofd
van de Unie werd node gemist in het Uniestatuut.
Het kabinet verwierp de kwalificatie 'vernederend'. Het onderscheid tus
sen 'hoofd' en 'Kroon' rechtvaardigde het kabinet met de stelling dat zulks
aansloot bij artikel 8 van de overeenkomst van Linggadjati. Op datzelfde
artikel hadden ook de Indonesische delegaties zich beraden. De Indonesiërs
vreesden dat verandering in terminologie in hun land zou worden opgevat
als een uitholling van de soevereiniteit, omdat dan de Unie als één konink
rijk zou worden beschouwd. Volgens het kabinet was het niet nodig de van
zelfsprekende onschendbaarheid van het hoofd van de Unie vast te leggen.
Het Uniehoofd constateerde dat bepaalde gemeenschappelijke besluiten of
regelingen van kracht waren. Deze formele handeling zou immers plaats
vinden op verzoek van de Unie-organen (ministersconferenties) zodat de
staatsrechtelijke verantwoordelijkheid vaststond.790
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'Bezwaard g em oed ’
Bij de schriftelijke voorbereiding van 29 november vonden Tilanus en
Schouten elkaar in hun afschuw van de ontwerp-regeling inzake het zelf
beschikkingsrecht. Tilanus vond het onaanvaardbaar dat de bevolking van
Ambon, Minahassa en Timor, ondanks haar uitgesproken wil om bij Ne
derland te blijven, door de regering in de RIS werd 'geprest’. Van der Goes
van Naters protesteerde tegen deze voorstelling van zaken. Volgens hem
was er geen sprake van een geopenbaarde volkswil om buiten de RIS te blij
ven.
Met spanning werd uitgekeken naar de bijdrage van Oud aan het VV. In
de buitengewone algemene vergadering van de VVD op 29 oktober had de
liberale partijleider de meerderheid van de leden achter zich weten te
krijgen door er op te wijzen dat het afkeuren van het regeringsbeleid inzake
Indonesië rampzalige gevolgen zou hebben. Nu, een maand later, stelde hij
vast dat het zelfbeschikkingsrecht weliswaar formeel was verzekerd, maar
hij betwijfelde of dat straks in de praktijk ook uitgeoefend kon worden. Kon
de regering hier zekerheid over verschaffen? Het probleem van de minder
heden was volgens Oud op de RTC niet opgelost en dat lag hem zwaar op de
maag. Volgens hem wreekte zich hier de vervroegde soevereiniteitsover
dracht.791
De regering erkende 'met bezwaard gemoed', dat de regeling niet in alle
opzichten voldeed en dat bij de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht
zeer veel zou afhangen van de RIS-regering, alsmede van het toezicht van
de UNCI. Het was bij de onderhandelingen onmogelijk gebleken nog langer
vast te houden aan 'hetgeen de overeenkomst van Linggadjati omtrent het
zelfbeschikkingsrecht bevat’. De regeling was aanvaardbaar omdat ten aan
zien van de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht een beroep kon wor
den gedaan op het Uniehof van Arbitrage op basis van artikel 18 van het
Uniestatuut. Bepalingen van het Uniestatuut hadden immers voorrang
boven enig Nederlands of Indonesisch rech t792
Plenaire zitting: stemmingmakerij en een volk dat van de kook is

Het plenaire debat in de Tweede Kamer over de soevereiniteitsoverdracht
vond op 6, 7 en 8 december 1949 plaats, acht jaar na de beroemde radiorede
van koningin Wilhelmina en ruim vier jaar na de onafhankelijkheidspro
clamatie van Soekarno en Hatta.
Dit debat, één van de belangrijkste debatten uit de Nederlandse parle
mentaire geschiedenis, speelde zich af in een uiterst gespannen atmosfeer.
Het lot van het kabinet hing aan een zijden draadje en de publieke opinie
was op alle mogelijke manieren bespeeld. Uit de Handelingen laat de sfeer
zich maar moeilijk reconstrueren, maar toch kan iets worden geproefd van
de grote druk, waaronder regering en Kamer stonden. Tilanus en Oud spra
ken van een ’zenuwenoorlog’. Volgens de laatste was de publieke opinie
volledig 'van de kook', getuige de enorme hoeveelheid post en telegram
men waarmee hij was bestookt. Een hoge, voormalig Indisch ambtenaar
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had Oud getelegrafeerd: 'Verachtelijk is de rol eens verraders en woord
brekers. Als zodanig zult gij gebrandmerkt blijven, indien gij stemt voor ra
tificatie van het even eerloze als kortzichtige Ronde-Tafelconferentie-product.'793
Minister Van Maarseveen ging nog een stapje verder door te suggereren
dat er sprake was geweest van regelrechte stemmingmakerij door het Natio
naal Comité Handhaving Rijkseenheid: 'Sinds meer dan een jaar laat ons
volk zich in de Indonesische aangelegenheid niet uitsluitend meer door
rede en redenering leiden, doch daarnaast zeer sterk door zijn gevoelens be
heersen. Een door een sterke eigen overtuiging gedragen propaganda, die
zich met het Regeringsbeleid niet kan verenigen, heeft deze laatste omstan
digheid voor een deel gecreëerd en vervolgens benut. Zij concentreert zich
bij haar kritiek op de Regeringspolitiek op die punten, waarin zij meent dat
die politiek het zwakst is. Zij maakt ophef van het feit, dat in het Unie
statuut niet gesproken wordt van de onschendbaarheid van het Hoofd der
Unie, en wekt de indruk, dat de persoon van onze Koningin gevaar loopt in
Unieverband niet geëerbiedigd te worden: zij spreekt over de Nederlanders
in de Minahassa, Ambon en Timor, die smeken om in Nederlands Staats
verband te mogen blijven, en zij laat vertegenwoordigers van die Nederlan
ders door het gehele land in openbare vergaderingen optreden, moties
voorstellen, telegrammen en petities zenden; zij overstroomt de pers met
advertenties en tracht een volkspetitionnement te organiseren. Daar, waar
de Regeringspolitiek zelfs in de ogen van haar tegenstanders nog enige
kracht had vertoond, met name in de aangelegenheid van Nieuw-Guinea,
wordt wantrouwen gezaaid door de veronderstelling, dat Nederland de sou
vereiniteit over Nieuw-Guinea wel degelijk ter Ronde-Tafelconferentie
heeft afgestaan. Zo wordt ons volk, dat in een van de moeilijkste perioden
van zijn bestaan verkeert, verhit en in verwarring gebracht.'794
Pathos, emotie en rancune kenmerkten de filippica's van de oppositie.
Welter sprak van een 'beschamend’ wetsontwerp dat slechts met 'quasi-juridische haarkloverijen en interpretaties' te redden was. 'De onder socialis
tische leiding staande Regering van Nederland heeft de revolutionnairen in
Indië gesteund. Van de KVP spreek ik onder deze omstandigheden niet,
want dit was de bijwagen van de Partij van de Arbeid.'795 Gerbrandy noem
de het RTC-resultaat een 'wangedrocht' en voor de onderhandelaars had hij
geen goed woord over: 'Dan kan men net zo goed de bode van de Tweede
Kamer met een stel goede ambtenaren er naar toe zenden.’ ’Men heeft geca
pituleerd aan de opstand', aan een 'door de Japan-collaborateurs gestichte
republiek’ en aan de samenspannende internationale krachten. De leiders
van de Republiek kwalificeerde hij als 'mensen, die (...) nooit hun woord
houden en die dat allerverschrikkelijkste goed opium over de wereld ver
spreiden om deviezen te verkrijgen'.796 Schmal vroeg wanhopig: 'Wat
voor nut kan het hebben, te discussiëren over dingen, waarover bereids
zonder ons, over ons en bij ons is besloten? (...) Men vraagt zich (...) toch
wel af, wat er in ons democratische land nog aan respect voor het parlement
is overgebleven.'797 En Zandt: 'Deze kwestie is van het begin tot het eind
één grote tragedie, een allerpijnlijkst drama. Neêrlands eer, waardigheid en
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aanzien zijn erbij teloorgegaan.' Met deze 'fascistisch-militaire, Japanse crea
tie' had de Nederlandse regering nooit zaken mogen doen.798 Deze laatste
opmerking van de dominee kon communistenleider De Groot, voor één
keer, van harte onderschrijven, conform de lijn van de Komintern.
Zelfs voorstanders van de soevereiniteitsoverdracht vonden het een
zware beslissing, Romme was naar eigen zeggen bevangen door 'een ge
spannen ernst' bij het nemen van deze 'zware beslissing'. Een 'moeilijke
beslissing' hoefde het echter niet te wezen: 'Doch dan op één voorwaarde,
dat men een scherpe onderscheiding maakt en dat men vandaag (...) scher
per dan ooit onderscheidt tussen deze twee dingen: aan de ene kant het fei
telijke gegeven, waarvoor wij staan, het gegeven van aanneming of verwer
ping van dit wetsontwerp, en daarnaast, scherp onderscheiden van dit feite
lijke gegeven, die hele keten van oorzaken, die tot deze feitelijkheid van
vandaag heeft geleid.'799 Ook Schermerhorn had zo zijn twijfels gehad. Hij
toonde begrip voor de vrees van de tegenstanders van het wetsontwerp, dat
in een onafhankelijk Indonesië chaos zou uitbreken. Toch verkoos hij het
wetsontwerp te aanvaarden: 'Bij chaos op de basis van verwerping van de
Ronde-Tafelconferentie is Nederland nergens. (...) sleurt ons volk en
Indonesië niet in een afgrond door uw afwijzing van dit akkoord.'800 En
Tilanus bleef worstelen met zijn geweten. Hij had zich laten overtuigen
door de mededeling van de regering dat de RTC een 'sfeer van vertrouwen
en onderlinge waardering' had gecreëerd: 'Het komt alles neer op vertrou
wen en waardering.'801 In de Kamer waren onderling vertrouwen en waar
dering vooralsnog ver te zoeken.
De Grondwet en de Unie geschonden
Tijdens het plenaire debat werd opnieuw de grondwettigheid van de over
eenkomsten betwijfeld. Oppositieleider Schouten, die het debat opende, ci
teerde de gezaghebbende stem van s'Jacob, lid van het VVD-hoofdbestuur
en van de commissie die de grondwetsherziening van 1948 had voorbereid.
De VVD'er had in een artikel in de NRC geschreven dat de RTC-overeenkomsten weliswaar in strijd waren met de grondwettelijke bepalingen,
maar dat de regering er niet onder uit kwam deze als staatsnoodrecht te aan
vaarden. Dat werd later door Oud tegengesproken. Volgens de VVD-fractieleider, was het RTC-resultaat niet in strijd met de Grondwet,802 hetgeen
Van der Goes van Naters en Romme beaamden.
Schouten richtte daarop zijn pijlen op de Unie. Er waren enkel verliezers,
want de Unie was zo licht als een pluisje geworden. 'Van een reële Unie,
met reële bevoegdheden, met reële organen en met een reëel competentieveld, is niets terecht gekomen.' De grondwetsbepalingen ten aanzien van de
Unie waren in het ontwerp-Uniestatuut dermate uitgehold dat niets was
overgebleven.803 Onbevredigend, zo oordeelden ook Romme, Oud en Tila
nus over de aard van de Unie, al legde ieder van hen andere accenten.
Romme hield de Kamer voor dat in de 'praktijk de Unie een groeiproces
moet doormaken'. Volgens hem was tijdens de RTC de Uniegedachte reeds
bescheiden gegroeid. Hij en zijn fractie voeren in hetzelfde schuitje als de
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regering, ’in zoverre ook onze Unieconceptie een andere was dan die van
de RTC'. Maar een of andere vorm van samenwerking was beter dan hele
maal geen samenwerking.804 En daarmee stemde Romme in met de soeve
reiniteitsoverdracht. Welter vond het veelbetekenend dat in de voorlopige
constitutie van de RIS het woord 'Unie' niet voorkwam.805
De VVD voelde zich volgens Oud gebonden aan haar verkiezingsbelof
ten.806 Maar aan de andere kant moest zijn partij wel meegaan met 'hetgeen
in de tegenwoordige omstandigheden, (...) door de hoogste belangen van het
Koninkrijk wordt gevorderd'. Zijn fractie stond voor een conflict van plich
ten en had haar keuze nog niet gemaakt. Die zou afhangen van het overleg
met de regering. De VVD-fractie had liever een Unie gezien met een 'on
schendbare Kroon, gesecondeerd door Unieministers, verantwoordelijk aan
een Unieraad of een Unieparlement'. Het resultaat was ’in hoge mate te
leurstellend'. Daarbij kwam dat de Kroon niet als symbool van eenheid in
het Uniestatuut was opgenomen.
De PvdA had geen enkel probleem met de grondwettigheid, behalve op
één punt. Dat was de kwestie van de Kroon van de Unie. Van der Goes van
Naters herinnerde aan de totstandkoming van het amendement van Tila
nus. Zijn fractie stemde toen vóór omdat het alleen een technische verbete
ring betrof en het nooit de bedoeling was geweest de term 'Kroon van de
Unie' gelijk te stellen met 'de Kroon' in artikel 10 van de Grondwet. 'De be
doeling, althans onze bedoeling als belangrijkste groep voorstemmers, zon
der wie aanneming niet mogelijk was geweest, is geen andere geweest dan
neer te leggen wat de Regering zo fraai uitdrukt in de Memorie van Ant
woord: "de functie van Hoofd emaneert uit de Koninklijke waardigheid".
Daarom hebben wij dit een juist, ik mag wel zeggen, een sierlijk amende
ment gevonden.'
Van Maarseveen nam het leeuwedeel van de verdediging van de RTCovereenkomsten voor zijn rekening en ging uitvoerig in op de bezwaren.
Hij herhaalde in het openbaar wat hij eerder het seniorenconvent had laten
weten, namelijk dat de regering tijdens de onderhandelingen vaak langs de
grenzen van de Grondwet had moeten balanceren: 'De strijd over de al of
niet grondwettelijkheid der bereikte resultaten speelt zich daarom in het
grensgebied der grondwetsbepalingen af.' Ten aanzien van de vraag 'Kroon
der Unie of Hoofd der Unie' sloot hij zich aan bij Van der Goes van Naters:
'In de Unie, zoals ze thans is ontworpen, is het Hoofd de verpersoonlijkte
onpartijdigheid, in welker naam recht wordt gesproken, die boven beide
deelnemers staat en de idee der duurzame samenwerking tussen hen ver
wezenlijkt.'
Een tweede bezwaar dat in de Kamer naar voren was gebracht, was het
niet-waarborgen van de mensenrechten en noch van een deugdelijk be
stuur door de voorgestelde Unie. De minister bestreed dit. Het Uniestatuut
was gebaseerd op de beginselen der democratie en garandeerde ook alle an
dere universele waarden, zowel immaterieel - de vrijheid van gedachten,
geweten en godsdienst, de vrijheid van vereniging en vergadering, de vrij
heid van onderwijs, de bevordering van de sociale zekerheid, de gezinsbescherming, de vrijheid van sociale en charitatieve werken -, als materieel 580
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de erkenning van bestaande rechten in Indonesië, waarborgen bij onteige
ning, de erkenning van de Bretton-Woods-overeenkomsten als basis van
een gezond monetair systeem. De rechtszekerheid werd gewaarborgd door
het Uniehof van Arbitrage. Van Maarseveen stapte luchtig over het be
zwaar heen dat er geen Unie-organen waren die de beslissingen van het
Uniehof desnoods met dwang konden uitvoeren: 'Van de zijde van de In
donesische delegaties werd de stelling verdedigd, dat een deelnemer aan de
Unie, die zou weigeren in strijd met zijn uitdrukkelijke verbintenis de be
slissingen van het door hem zelf mede in het leven geroepen Uniehof uit te
voeren, internationaal elk prestige en alle vertrouwen zou verspelen.’ De
regering onderschreef deze zienswijze. Op een vraag van Van de Wetering
of de Unie opzegbaar was, antwoordde de minister dat in het Uniestatuut
daarvoor geen voorziening was getroffen. Dat nam niet weg, aldus Van
Maarseveen, dat op den duur, wanneer de Unie al enkele jaren had gefunc
tioneerd, het Uniestatuut met wederzijds goedvinden kon worden gewij
zigd.807
'Een zivarte bladzijde' voor het zelfbeschikkingsrecht
Veel kamerleden maakten ook van het zelfbeschikkingsrecht een belangrijk
punt. Schouten was van mening dat de regering de Indonesische minder
heden het recht op zelfbeschikking botweg had geweigerd, omdat feitelijke
waarborgen voor uitoefening ervan ontbraken, zodat hij niet anders kon
concluderen dan dat de regering woordbreuk had gepleegd.808
Romme kwalificeerde de regeling als de 'zwarte bladzijde' van de con
ferentie: 'Want hoe men nu de zaken ook keert of wendt, aan het zelfbe
schikkingsrecht is ter Ronde-Tafelconferentie te kort gedaan.' De schuld gaf
hij de Indonesiërs, want als gevolg van de uitkomsten van de inter-Indonesische conferentie van 22 juli stond Nederland voor een gesloten Indone
sisch front dat van extern zelfbeschikkingsrecht niets wilde weten. De Ne
derlandse onderhandelingsdelegatie had volgens hem aan dit recht kunnen
vasthouden, op de wijze waarop zij aan Nieuw-Guinea had vastgehouden.
Het starten van procedures rondom het zelfbeschikkingsrecht voor Ambon
en de Minahassa zou echter een jaar uitstel van de soevereiniteitsover
dracht hebben betekend en tot gevolg hebben dat in andere delen van Indo
nesië complete chaos zou uitbreken. Wanneer hij deze belangen tegen el
kaar afwoog, gaf Romme aan de soevereiniteitsoverdracht de voorkeur.
Tilanus stond met zijn fractiegenoten voor een gewetensvraag. Ook hij
vond de kwestie van het zelfbeschikkingsrecht onvoldoende geregeld en dat
weet hij aan de vervroegde soevereiniteitsoverdracht. Was er namelijk een
interimperiode geweest dan hadden de minderheden hun zelfbeschikkings
recht wèl kunnen uitoefenen. Hij vroeg de regering het uiterste te beproe
ven 'om aan deze volkeren recht te doen wedervaren, zonder terreur of an
dere dwangmiddelen. De eeuwenoude band met de bevolking van de Mina
hassa, met Ambon en Timor verplicht ons het uiterste te doen dat mogelijk
is om aan hun wensen te voldoen en hun belangen te dienen.'
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Van der Goes van Naters bekeek de zaak van de andere kant. Uittreding
uit de Indonesische federatie door bijvoorbeeld de Minahassa was een nood
lottige stap. Hoe kon een staat ter grootte van Nederland met een bevolking
van een half miljoen en een economie die hoofdzakelijk dreef op kopra,
overleven? Het zelfbeschikkingsrecht was volgens hem een pijnlijk-tragische kwestie. Zijn fractiegenoot Schermerhorn, mede-architect van het ak
koord van Linggadjati, constateerde dat het zelfbeschikkingsrecht in de loop
van 1948 en 1949 steeds meer een politieke lading had gekregen en als hef
boom tegen de Republiek was gebruikt. Hij waarschuwde tegen de buiten
parlementaire acties van bijvoorbeeld het Nationaal Comité Handhaving
Rijkseenheid. Steun aan separatisten als de PTB borg het gevaar in zich dat
pro-Nederlands in Indonesië gelijk werd aan anti-RIS.
Minister Van Maarseveen stelde vast dat bij de Kamer het bezwaar leefde
dat de bevolking van de Minahassa niet in de gelegenheid werd gesteld het
externe zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. 'Over de bevolking van Am
bon en Timor zwijg ik in dit verband, omdat in deze gebieden er geen spra
ke is, dat ook maar een redelijke kans bestaat, dat een plebisciet aan de voor
standers van secessie een meerderheid zou geven.' Voor de Minahassa was
de RTC-overgangsregeling van getrapt zelfbeschikkingsrecht de beste oplos
sing. Hij beloofde de Kamer in overleg met de RIS het uiterste te doen om
het zelfbeschikkingsrecht volledig tot zijn recht te laten komen.
VVD-fractieleider Oud had in zijn eerste termijn aan de kwestie van het
zelfbeschikkingsrecht geen aandacht besteed; in de tweede termijn maakte
hij dit 'verzuim' meer dan goed. De VVD zou bij de stemming over de soe
vereiniteitsoverdracht de uitslag bepalen en dat besefte Oud terdege. Hij
kwam de rechtervleugel van zijn partij tegemoet. Zijn fractie zou vóór de
soevereiniteitsoverdracht stemmen indien de regering een amendement
zou overnemen. Hierin werd de regering gevraagd stappen bij de RIS en /o f
UNCI te ondernemen teneinde de minderheden zelfbeschikkingsrecht te
geven. De regering aanvaardde dit amendement omdat zij dit amendement
als een ondersteuning van haar beleid zag.
Nieuw-Guinea blijft 'hangen'
Geen enkele partij was tevreden met het Charter van Soevereiniteitsover
dracht, voorzover daarin de status van Nieuw-Guinea een jaar lang zou
blijven 'hangen'.
De woordvoerders van ARP, CHU en KNP meenden dat de soevereini
teit over Nieuw-Guinea bij Nederland behoorde. Schouten ging hierin het
verst, door te stellen dat Indonesië geen enkel 'zedelijk recht' op NieuwGuinea had. Overdracht van het gebiedsdeel aan de VSI sloot hij uit, ook op
termijn. Er diende zo spoedig mogelijk overleg met de Papoeabevolking
plaats te vinden over de toekomstige status.809 Ook Tilanus pleitte voor be
houd van het eiland, vooral met het oog op de mogelijke vestiging van
Indische Nederlanders aldaar. Hij vroeg de regering eventuele immigran
ten zoveel mogelijk ter wille te zijn 810 Welter en Van de Wetering hadden
moeite met de juridische constructie van de bepaling over Nieuw-Guinea.
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Het eerste artikel van het Charter luidde dat Nederland de soevereiniteit
over Indonesië volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk zou overdra
gen aan de VSI, en dat de VSI deze soevereiniteit zou aanvaarden op basis
van haar constitutie. In die constitutie werd Indonesië omschreven als het
gehele voormalige Nederlands-Indië, dus inclusief Nieuw-Guinea. In arti
kel 2 van het Charter werd voor Nieuw-Guinea bepaald dat de status quo
zou worden gehandhaafd, waarbij binnen een jaar de staatkundige status
van het gebiedsdeel via onderhandelingen tussen VSI en Nederland zou
worden vastgesteld. Volgens Van de Wetering was onduidelijk aan wie de
soevereiniteit over het eiland feitelijk toeviel. Hatta en Anak Agoeng had
den verklaard dat, krachtens artikel 1 van het Charter, Nieuw-Guinea aan
Indonesië toeviel, terwijl de regering zich beriep op artikel 2 en meende dat
het eiland bij Nederland bleef behoren. Uitsluiting van Nieuw-Guinea had
echter in het eerste artikel moeten plaatsvinden. De CHU'er achtte minister
Van Maarseveen persoonlijk verantwoordelijk 'voor deze schrapping, die
ik bepaaldelijk noodlottig acht'.811 Dat in een briefwisseling, die niet tot het
Charter behoorde, nadere uitleg aan het begrip status quo was gegeven,
bevreemdde hem zeer. Waar de regering stelde dat er geen misverstand
over de interpretatie van het begrip status quo bestond, had hij een eenvou
dige oplossing om alle twijfels weg te nemen. Hij raadde de minister aan de
Indonesische delegaties telegrafisch te verzoeken 'te willen bevestigen, "dat
ook bij hen omtrent het feit, dat na de overdracht de soevereiniteit over
Nieuw-Guinea bij Nederland blijft berusten, geen twijfel bestaat’".812
Ook Welter had twijfels over de interpretatie van 'de status quo'. Wan
neer het Internationale Hof van Justitie het Charter op puur juridische me
rites zou beoordelen, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de soevereiniteit
aan Indonesië zou toekomen. De 'aankleding naar de bekende methode’ in
de briefwisseling zou daar weinig aan af doen: 'Die heeft ons in het ver
leden niet veel succes gebracht en ik vrees, dat zij ons ook nu niet veel
succes zal brengen. (...) Er zitten soms een heleboel addertjes onder het gras,
vooral in het gras, dat geplant is door de heren van de Republiek.'813 SGPwoordvoerder Zandt vreesde dat Nieuw-Guinea 'ten slotte toch nog aan de
eisen van de Republik Indonesia Serikat zal prijs gegeven worden'.814
VVD-fractievoorzitter Oud was, evenals de rest van de Kamer, ontevre
den over het Nieuw-Guineacompromis. De formulering, dat de toekomsti
ge status zou worden bepaald door onderhandelingen tussen Nederland en
de VSI bracht hem op de vraag of dat betekende dat de Staten-Generaal niet
langer het laatste woord hadden in deze kwestie. De liberale rechtsgeleerde
meende van wel, daar op basis van artikel 210 van de Grondwet het parle
ment de finale goedkeuring moest geven.815
Een ander geluid kwam uit de PvdA-fractie. Fractievoorzitter Van der
Goes van Naters hield zich weliswaar nogal op de vlakte, maar in het VV
bij het wetsvoorstel had zijn fractie al laten aantekenen dat niet alleen het
behoud van het omstreden gebiedsdeel, maar evenzeer de relatie met de
VSI van belang was voor Nederland.816 In het debat benadrukte hij dat in
de toelichting op Linggadjati was afgesproken dat Nieuw-Guinea een bij
zondere status ten opzichte van zowel Nederland als de VSI zou krijgen. Er
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was dan ook geen sprake van een inwendige aangelegenheid van Ne
derland, maar van een driehoeksverhouding. Hij vreesde een 'moeilijk
jaar'.817
In zijn repliek wees Van Maarseveen de juridische bezwaren van de
hand. Artikel 2 maakte een uitzondering op artikel 1, op een zo duidelijke
manier 'dat niemand daaraan redelijkerwijze kan of mag twijfelen'. Ook de
Indonesische delegaties hadden, bij monde van sultan Hamid II, verklaard
dat onder handhaving van de status quo moest worden verstaan het hand
haven van het Nederlands gezag over het gebiedsdeel. De delegaties wilden
dit echter niet 'tweemaal zo scherp (...) zien gesteld' in het Charter, waarop
als compromis was geopperd om deze exegese vast te leggen in een brief
wisseling. 'De beide Indonesische delegaties hebben zich daarmede toen met
bloedend hart verenigd', aldus de minister. Uiteraard zouden de Staten-Ge
neraal het laatste woord hebben wanneer in de toekomst een beslissing over
de status van Nieuw-Guinea zou worden genomen. De regering wilde im
migranten naar Nieuw-Guinea zo veel mogelijk van dienst zijn, maar
meende dat enige terughoudendheid wel op zijn plaats was. 'Ongeordende
immigratie’ zou maar tot teleurstellingen en misstanden leiden.818
Aan het slot van de debatten over de soevereiniteitsoverdracht was dui
delijk dat niemand gelukkig was met de Nieuw-Guineaclausule. Opvallend
is dat de KVP zich in de debatten niet uitliet over Nieuw-Guinea. Van de
overige partijen hielden enkel de PvdA en de CPN niet zonder meer vast
aan het behoud van de soevereiniteit over Nieuw-Guinea.
De

onverzoenlijken

De felste reacties op de RTC-akkoorden kwam van kamerleden die tevens
lid waren van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, zoals bij
voorbeeld Gerbrandy, Welter en Zandt. Naast deze groep ageerde de CPN op
de inmiddels vertrouwde wijze. Het Comité wist vooral de rechtervleugels
van ARP, CHU en VVD te activeren. De ontevredenheid binnen het katho
lieke volksdeel kon zich verenigen rond Welter, maar deze bleek geen grote
aantrekkingskracht te hebben. Gerbrandy, Welter en Zandt hielden patheti
sche redevoeringen. De oud-premier weigerde mee te werken aan de soeve
reiniteitsoverdracht, 'waarbij wij onze bevoegdheden prijsgeven om te
hulp te komen aan die miljoenen, die ten dode wankelen'. Bovendien wist
de regering beter. Gerbrandy had beslag weten te leggen op een brochure Documents Reveal, die de regering in het diepste geheim had samengesteld op
basis van buitgemaakte Republikeinse documenten voor het geval de RTC
mocht mislukken.819 Het 'boekwerkje' maakte volgens de ARP’er duidelijk
dat de Republikeinen nooit hun woord hielden.820 En aan die Republi
keinse deelstaat wilde de regering de soevereiniteit overdragen! Uit 'chaos
en tyrannie daarginds' konden toch nooit de Verenigde Staten van Indone
sië komen?821
Welter beweerde dat het Indonesiëbeleid van de Nederlandse regering de
afgelopen jaren gebaseerd was op drie pijlers: 1) wetsschennis en détournement de pouvoir; 2) verkeerde en onvoldoende voorlichting; 3) vaagheid
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en dubbelzinnigheid. Zelfs de Japanners, die 'in Indië hebben huisgehouden
als de spreekwoordelijke aap in de garen winkel’, hadden niet voor elkaar
gekregen waar de naoorlogse opeenvolgende regeringen wel in waren ge
slaagd: 'een zo hecht gefundeerde en prachtig geconstrueerde Staat als de In
dische Staat in zo korte tijd in elkaar te rammeien'. Hij ontvouwde het vol
gende alternatief. Indien de Kamer het regeringsbeleid niet zou aanvaarden,
moest de minister-president de Kamer ontbinden en verklaren dat er bin
nen veertig dagen verkiezingen zouden zijn. Romme had hem uitgedaagd
door te stellen dat lieden als Gerbrandy en Welter geen andere politiek zou
den kunnen voeren als zij aan de macht zouden komen. Welter antwoord
de daarop met een citaat van Winston Churchill: 'Give us the tools and we
will finish the job.' Immers: 'Waaraan het deze regering en aan voorgan
gers heeft ontbroken, is de wil tot macht.' Welters drieëneenhalf uur du
rend requisitoir eindigde met de verklaring dat hij nooit van zijn leven
voor dit wetsontwerp zou kunnen stemmen.822
De SGP’er Zandt zei er eigenlijk het liefst het zwijgen toe te doen, zo
pijnlijk was hem het wetsvoorstel van de regering. Ook zijn rede vormde
één grote aanklacht tegen de regering. Hij herinnerde aan de sociale revo
lutie in Indonesië, de Bersiap-periode toen duizenden slachtoffers vielen
door 'de meest afschuwelijke wrede terreur van Soekarno'. Hij herinnerde
ook aan alle mislukte pogingen van de Nederlandse regering om tot een
vergelijk met de Republikeinse regering te komen. Het stond volgens Zandt
als een paal boven water dat bij aanneming van de Haagse conferentiebesluiten het Koninkrijk ontbonden werd. Daar kon hij niet aan meewer
ken. Had de regering naar wezenlijk christelijk beginsel geleefd, dan had zij
nooit met Soekarno mogen onderhandelen.823 CPN-fractievoorzitter De
Groot beperkte zich tot een lange, maar weinig ter zake doende lofzang op
de communistische wapenbroeders in Indonesië. En Wagenaar werd in
tweede termijn tot vier keer toe door de voorzitter onderbroken omdat zijn
ontboezemingen - onder meer 'moordenaars als Hatta' - ontoelaatbaar wa
ren. Daarop gooide hij de handdoek in de ring: 'Ik moet tot mijn spijt zeg
gen, dat de manier, waarop u op het ogenblik leiding geeft, het mij onmoge
lijk maakt om op dit ogenblik hier ook nog maar één woord te zeggen.'824
Het kabinet roept op tot eenheid
Van Maarseveen hield zich zonder moeite staande. Welter had de minister
verweten de belangen van het Koninkrijk te hebben behartigd alsof het een
echtscheidingsprocedure betrof.825 De minister reageerde ad rem dat het
privaatrechtelijk onmogelijk was een echtscheiding te bewerkstelligen, 'die
gevolgd wordt door een Unie tussen de echtgenoten’. Wanneer de Kamer
de RTC-overeenkomsten met zeer grote meerderheid aanvaardde dan zou
dat volgens de minister voor de Unie een belangrijke steun in de rug zijn.
HVK Lovink, de VFR en de Nederlandse ondernemers in Indonesië achtten
aanvaarding bovendien volstrekt noodzakelijk. Tot slot stelde Van Maarse
veen de vertrouwenskwestie; het kabinet kon voor de gevolgen van ver
werping of uitstel geen verantwoordelijkheid dragen.826
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Minister Stikker behandelde de internationale aspecten. Op verzoek van
Oud had hij zijn beleefdheidsbezoek aan Indonesië afgebroken om bij het
overleg aanwezig te zijn.827 Hij gaf een overzicht van de moeilijkheden die
Nederland in het buitenland had ondervonden en de diplomatieke stappen
die hiertegen ondernomen waren, en schetste de gevolgen van verwerping
van het RTC-resultaat: 'Er bestaat geen twijfel aan, dat, wanneer de Repu
bliek Indonesië de Ronde-Tafelconferentie-resultaten aanvaardt en Neder
land die zou verwerpen, onmiddellijk in de wereld een sterke stemming
zou ontstaan om Nederland te dwingen de onafhankelijkheid van Indone
sië te erkennen op voorwaarden, die zeker ongunstiger zouden zijn dan die,
welke thans als resultaat van moeizaam overleg zijn bereikt. De havensta
king in Australië, de maatregelen tegen de KLM, mogelijke opheffing van
de Marshallhulp, nieuwe strijd over het Atlantisch Pact (...) zouden weer
van kracht worden en de publieke opinie in de wereld zou zich ongetwij
feld tegen ons keren.' Ook voor Indonesië zouden de gevolgen rampzalig
zijn, omdat diegenen, 'die een onverzoenlijke haat hebben gezworen tegen
de Westerse wereld en alles, wat uit die wereld gekomen is', de 'constructie
ve elementen' zouden overvleugelen. Nederlanders en Indonesiërs, zowel
federalisten als Republikeinen, waren erin geslaagd op de RTC een nieuwe
basis te leggen voor toekomstige samenwerking, maar het wederzijdse ver
trouwen was nog broos en zou door niet-ratificering misschien wel hele
maal verdwijnen.828 Stikker las een telegram van het Indische bedrijfsleven
voor waarin de volksvertegenwoordiging met klem werd verzocht voor het
wetsontwerp te stemmen.
De redes van beide ministers maakten indruk op de Kamer.829 Hardliners
als Welter, Gerbrandy, Zandt en ook Wagenaar wilden echter van geen wij
ken weten. Ook Schouten hield star vast aan zijn eerder ingenomen stand
punt; zijn geweten liet medeverantwoordelijkheid niet toe. Fractiespecialist
Meijerink, lid van de Commissie van Negen, volgde zijn voorzitter hierin,
maar met moeite, omdat hij besefte dat 'de verdere ontwikkeling niet meer
te stuiten, hoogstens op te schorten is’.830 Hij wrong zich in alle bochten,
vond het RTC-resultaat zonder een overgangsperiode onbevredigend en
pleitte daarom voor het heropenen van de onderhandelingen!831 Nadat
Van Maarseveen en Stikker de sprekers hadden beantwoord, werd overge
gaan tot de stemming over de amendementen van Oud. De regering nam
het ’sleutelamendement' over, dat de VVD over de streep trok.
Het Uniehoofd als splijtzwam
De kwestie van het 'hoofd' of de 'Kroon' van de Unie werkte in de CHUfractie als een splijtzwam. Wie had gehoopt dat de CHU-fractie in haar ge
heel vóór het wetsontwerp zou stemmen, werd teleurgesteld. Wat zou Tila
nus doen? Het was duidelijk dat de CHU-leider met zijn geweten had ge
worsteld en hij wenste aan het eind van het debat hiervan verantwoording
af te leggen. De interpretatie van Pollema (in diens rede van 25 mei 1948 in
de senaat) inzake de Kroon van de Unie onderschreef Tilanus nog altijd.
Maar hij wilde zich niet blind staren 'op een woordkeus, die in materiële
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zin toch geen wijziging zou brengen'. Hij meende 'dat wij een hoger belang
hebben te dienen naar de strekking van heel dit Grondwetshoofdstuk en dat
wij bij afwijzing van dit voorstel op formele gronden, internationaal en
nationaal en in onze verhouding tot Indonesië voor een onmogelijke,
moeilijke en ernstige situatie zouden komen te staan, dan ben ik bereid ten
aanzien van dit moeilijke punt, zij het niet zonder innerlijke strijd, het
standpunt van de Regering en van vele leden in deze Kamer te aanvaar
den’.832 Daarmee was de kogel door de kerk: Tilanus zou vóór de over
dracht stemmen. Maar hoeveel CH-leden zouden hem volgen? Schmal en
Van de Wetering spraken na hun fractievoorzitter. Schmal verklaarde dat
in de kwestie 'hoofd en Kroon der Unie' tussen hem en de regering 'geen
synthese mogelijk' was.833 Van de Wetering stemde niet in met de wijze
waarop het kabinet de Nederlandse ambtenaren in Indonesië behandelde.
Voor alles wilde hij echter dat de overdracht van de soevereiniteit legaal
zou plaatsvinden en daarom zou hij het wetsontwerp steunen.834
Vlak voor die definitieve stemming legde het CHU-lid Krol namens een
deel van zijn fractie een stemverklaring af: 'Wij Christelijk-Historischen
zeggen niet gaarne bij voorbaat: neen.' Zij waren ontstemd dat tijdens de
RTC het kabinet het niet nodig had geoordeeld de Kamer tussentijds in te
lichten zodat de Kamer opnieuw voor voldongen feiten was geplaatst. 'Na
biddend worstelen menen wij voor God en ons geweten niet anders te
mogen handelen.' Een deel van de fractie beschouwde een stem vóór als in
strijd met de ambtseed die zij hadden afgelegd.835
Het wetsontwerp werd daarop in stemming gebracht. Voor de eerste keer
in de parlementaire geschiedenis namen alle honderd leden van de Tweede
Kamer deel aan de stemming. Het wetsontwerp werd met 71 tegen 29 stem
men aangenomen. KVP, PvdA, VVD en Tilanus, Wttewaall van Stoetwe
gen, Van de Wetering en Kikkert van de CHU stemden voor. ARP, CPN,
SGP, KNP en de meerderheid van de CHU-fractie (Schmal, Beernink, Van
der Feltz, Krol en De Ruiter) stemden tegen. Het debat werd om twee uur 's
nachts afgesloten.
Romme gefaald?
De meeste persstemmen oordeelden overwegend positief over de uitkomst
van het debat.836 Het communistische dagblad De Waarheid van 10 de
cember zag in het debat een demonstratie van het verval van de burgerlijke
staat. De spreekbuizen van de rechtse oppositie als De Nieuwe Courant en
Trouw treurden. De Nieuzve Courant schreef: 'Bij het begrafenismaal, ge
houden ter gelegenheid van Nederlands verscheiden als mogendheid van
betekenis, is in de Kamer niet minder dan 34 uur gesproken - en deson
danks zal de uitslag van dit debat voor een groot deel van ons volk moeilijk
te verteren zijn.' T rouw legde de verantwoordelijkheid bij Romme en
roemde 'de zedelijke noodzakelijkheid' van het tegenstemmen van de
ARP. Niet alle katholieke bladen waren tevreden over de opstelling van de
KVP-fractie. Het Brabants Nieuwsblad van 10 december was van mening dat
de katholieke fractie en in het bijzonder Romme ernstig had gefaald en
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daarmee een slag had toegebracht aan het prestige van de parlementaire
democratie.837
Mosterd na de maaltijd: de KVP-partijraad

De partijraad van de KVP kwam op 17 december te Utrecht bijeen om zich
over het Indonesiëbeleid uit te spreken. Partijleider Romme maakte de
balans op. Hij gaf toe dat het partijprogram niet gerealiseerd was. Hierin was
gepleit voor 'een reële Koninklijke Unie, met bindend gezag op haar competentieveld van de eigen organen'. Dit was woordelijk opgenomen in het
regeerprogram van het kabinet-Drees-Van Schaik. Nu moest zelfs de rege
ring erkennen dat zij in het ontwerp-Uniestatuut haar doelstelling niet ver
wezenlijkt zag. De koerswijzigingen van het kabinet in februari en mei
1948, bedoeld om tot een politieke oplossing te geraken, hadden niet de in
stemming van de KVP gehad, volgens Romme. De 'zedelijke verantwoor
delijkheid' daarvoor legde hij bij het 'internationale centrum'. Oud had
hem tijdens het jongste kamerdebat dubbelhartigheid verweten. De KVPfractie had volgens Oud het kabinet moeten laten vallen. Van der Goes van
Naters had zich hier, in bedekte termen, bij aangesloten. Romme verdedig
de zich tegen die kritiek en pleitte voor een derde mogelijkheid, tussen het
steunen en wegsturen in, namelijk het dulden van een kabinet. Dit gedogen
sproot voort uit het ontbreken van een alternatief: de CHU en de VVD
lieten het kabinet zitten, zodat de KVP het alleen met behulp van ARP en
CPN had kunnen wegsturen. Een dergelijke handelwijze zou 'ons verder
van huis hebben gebracht dan ooit'. Tegen de kritiek dat hij te veel verant
woordelijkheid naar zichzelf zou hebben toegetrokken, verdedigde hij zich
op theatrale wijze door te stellen dat hij nu eenmaal de leiding had. En
'wanneer men meent, aan de katholieke fractie de schuld te moeten aan
wrijven voor haar politiek, dan zeg ik: ik ben daarin de hoofdschuldige. En
als ik hiermede iets miszeg, dan wil ik ook die schuld nog wel erbij nemen.'
De RTC-resultaten ten slotte hielden een belofte in voor de toekomst. Deze
waren niet mogelijk geweest 'zonder de geweldige offers' van 'onze jon
gens', die een noodzakelijke bijdrage geleverd hadden aan de totstandko
ming van een overall regeling.838
Een oude tegenstander van Romme inzake het Indonesiëbeleid, oud-partijbestuurder J.A.L.M. Loeff839 hekelde de gebrekkige gegevens, waarmee de
partijraad het moest doen bij zijn beoordeling van het doen en laten van de
KVP-fractie. De Unie was 'een zoveel lichtere Unie, dat men van Indonesi
sche zijde zegt, dat men die wel van de lippen kan blazen'.840 Loeff kreeg
een nietszeggend antwoord, hetgeen Romme op een venijnig commentaar
van De Tijd kwam te staan. Het dagblad verweet hem dat hij niet wilde toe
geven dat hij gefaald had, noch wilde erkennen dat de Indonesiëparagraaf
in de KVP-programma's ondeugdelijk was geweest. De Maasbode schreef op
19 december: 'Het "waarom" van deze gang van zaken houdt het Neder
landse volk sterk bezig. En aangezien de KVP de grootste partij is, de groot
ste Kamerfractie bezit en derhalve een sterke verantwoordelijkheid voor
het Regeringsbeleid draagt, is het niet meer dan natuurlijk, dan dat voor de
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Partijraad prof. Romme rekening en verantwoording aflegde over een poli
tiek, waarvan de diepere gronden vaak in een bijna ondoordringbaar duis
ter bleven gehuld. (...) Volledige instemming met het gevoerde beleid ver
namen wij niet.' De speciale partijraad kwam als mosterd na de maaltijd.
Dat de partijraadsvergadering werd afgesloten zonder een resolutie werd
door de katholieke dagbladen in het algemeen teleurstellend genoemd.
Zo'n resolutie was achterwege gebleven om de Eerste-Kamerfractie niet on
der druk te zetten, althans zo was de officiële lezing.841
De Eerste Kamer

Tien dagen na de Tweede Kamer was de Eerste Kamer aan zet. Het Natio
naal Comité Handhaving Rijkseenheid hield demonstraties op het Binnen
hof. Spreekkoren drongen door tot de vergaderzaal. De Eerste Kamer had tal
van adressen tegen het wetsontwerp ontvangen, één zelfs met 238.179 hand
tekeningen.842 Vooraf was duidelijk dat alle stemmen zouden tellen. Voor
het begin van de vergadering werd daarom nog het nieuwe lid F. Wibaut
(PvdA) geïnstalleerd ter vervanging van de zieke G.E. van Walsum.
De 77-jarige ARP’er Anema opende het debat. In de parlementaire pers
was vooraf gespeculeerd dat hij in weerwil van zijn politieke kleur ter wille
van de hoge belangen die op het spel stonden, vóór zou stemmen.843 Dat
was niet het geval. Evenals Schouten was hij van oordeel dat de rechtsorde
niet werd gehandhaafd, er van een hervorming van het Koninkrijk geen
sprake was en de rechten van de minderheden niet werden gewaarborgd.
Kortom, Anema moest het non possumns laten horen - 'Wij kunnen
niet!'844 VVD-fractievoorzitter Molenaar zag daarentegen geen strijdigheid
met de Grondwet. Het zelfbeschikkingsrecht voor de minderheden in Indo
nesië was voor hem wèl een breekpunt en daarover wilde hij eerst meer
van minister Van Maarseveen horen.845 Molenaar verklaarde dat zijn frac
tie haar standpunt van het verloop van het debat zou laten afhangen.
CHU-woordvoerder Pollema prees uitvoerig de gewetensvrijheid van de
CHU-leden. Hij sprak zijn teleurstelling uit over het 'wrakke' Uniestatuut.
Naar zijn mening had de Kroon op eigen gezag Indonesië soeverein moe
ten verklaren. Waarom koos de regering niet voor een volkenrechtelijke
constructie, waarbij de RTC-overeenkomsten in de vorm van tractaten aan
de Kamers werden voorgelegd? Op deze wijze konden KVP en PvdA de
verantwoordelijkheid nemen voor dit drama, terwijl CHU en VVD een ge
wetensconflict bespaard zou blijven, aldus Pollema.846
KVP-senator Kerstens bestempelde de grondwettelijke bezwaren tot
drogredenen. Hij hekelde de opvatting dat de RTC-resultaten zo bedroe
vend waren en dat de oppositie het zo veel beter zou hebben gedaan. Juist
de oppositie was de laatste om zo veel misbaar te maken. Zij was er de
schuld van dat keer op keer de boot werd gemist. Eenieder die de RTC van
nabij had meegemaakt, had 'verscheidene malen de volle zwaarte gevoeld
van de offers, die moesten worden gebracht om tot overeenstemming te ko
men'. De meest pijnlijke offers waren volgens Kerstens de onbevredigende
regeling van het zelfbeschikkingsrecht, de ƒ 2 miljard schuldenreductie en
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de regelingen voor de Nederlands-Indische ambtenaren.847 ARP-senator Al
gra ontkende dat de oppositie de regering telkens in een dwangpositie had
gemanoeuvreerd. Hij riposteerde: 'Wij stonden als een kleine minderheid
tegenover een sterke en vooral in deze Kamer vast aaneengesloten meer
derheid, waarop de Regering steunde.' Het was veeleer de verdeeldheid in
eigen katholieke kring die de regering moeilijkheden had bezorgd, aldus Al
gra.848
Voor de tweede maal in de parlementaire geschiedenis - de eerste keer
was bij de behandeling van de grondwetsherziening - verhief daarop een
voorzitter zich van zijn stoel om de Kamer toe te spreken, na de hamer aan
tweede voorzitter Anema overgedragen te hebben. Hij voelde zich hiertoe
gedwongen door de beweringen van diezelfde Anema en Pollema. Anema
had de grondwettigheid van de RTC-overeenkomsten ter discussie gesteld.
Kranenburg meende dat dit niet strookte met de ruime interpretatie van de
Grondwet die staatsrechtgeleerde Anema in zijn geschriften steeds bepleit
had. Ook Pollema kreeg de wind van voren. Kranenburg had hem met gro
te verwondering aanhoord, toen hij de regering vroeg op eigen verantwoor
delijkheid de soevereiniteit over te dragen en dit later door de Kamer in een
gewone wet te laten ratificeren. Zelfs jhr. A.F. de Savornin Lohman, de
Christelijk-Historische erflater, op wie Pollema zich gebaseerd had, aan
vaardde dat de Grondwet de Koning bond en dacht er niet aan om die Ko
ning boven de Grondwet te plaatsen. Pollema deinsde volgens Kranenburg
terug voor de verantwoordelijkheid van het votum.849 Kranenburgs partij
genoot Jonkman riep de CHU- en VVD-fracties hierna op hun stem aan het
wetsontwerp te geven, want verwerping betekende chaos. Zijn fractie aan
vaardde het RTC-resultaat met 'overtuiging en van harte', al had hij op on
derdelen kritiek.850
CPN-afgevaardigde Van Santen betoogde dat de soevereiniteit niet vol
ledig werd overgedragen, omdat het kolonialisme werd voortgezet in een
nieuwe vorm. De regering van de RIS steunde op feodale krachten als de
sultanaten en de vorstendommen. De financieel-economische overeen
komst behelsde allerlei waarborgen, concessies en rechten die een onbelem
merd functioneren van het kapitalisme garandeerde. De onvrijheid van het
Indonesische volk werd in stand gehouden, zodat de communistische frac
tie haar stem niet aan het wetsontwerp kon geven.851
Minister Van Maarseveen verzocht de Kamer afstand te nemen van alle
juridische kwesties en even stil te staan bij de politieke ontwikkelingen in
Azië. De vraag: 'Hoe kunnen wij Indonesië van de dreigende communisti
sche vloedgolf nog redden, door de strijd nog voort te zetten of door alle
krachten te verenigen?' was beslissend voor de politieke koers van Neder
land. Persoonlijk was de minister overtuigd van de grondwettigheid van
het RTC-resultaat, evenals Romme, Van der Goes van Naters en Oud.
Mocht er evenwel toch sprake zijn van een strijd met de Grondwet, dan was
in de allerhoogste nood afwijking hiervan gerechtvaardigd. Die noodtoe
stand was in dit geval aanwezig, aangezien 'verwerping van dit wetsont
werp onmiddellijk een toestand in Indonesië in het leven zal roepen, die
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zware offers aan mensenlevens zal vorderen en die daarna voor Indonesië
en Nederland beide rampzalig zal worden’.852
H in ein in terp retieren
Het zelfbeschikkingsrecht voor de minderheden in Indonesië was ook voor
de Eerste Kamer een gevoelige kwestie. In het VV werd de regering ge
vraagd of het juist was dat volgens de overeengekomen procedure de UNCI
wel bepaalde gebieden (en dan nog alleen negara’s) kon 'aanbevelen voor
het houden van een plebisciet, doch dat de RIS niet is gehouden, de volks
stemming ook te doen geschieden'853 Het kabinet antwoordde dat de UNCI
een aanbeveling kon doen en dat de RIS gehouden was die op te volgen.
Wanneer de RIS-regering de aanbeveling zou negeren, zou de regering de
zaak voor het Uniehof brengen.854 Dit standpunt vond steun bij Jonkman
en Kerstens. Van Maarseveen beperkte daarop zijn hin ein in terpretieren :
'Het spreekt vanzelf dat snippergebieden niet tot een afzonderlijke deelstaat
kunnen verheven worden. Dat zou neerkomen op het doorvoeren van het
zelfbeschikkingsrecht in absurdum.' Dit leidde weer tot vragen van Mole
naar. Blijkbaar doelde de minister op snippergebieden als Ambon en Timor.
De VVD'er vroeg zich af of de regeling de mogelijkheid openliet dat deze
gebieden op economisch terrein bijvoorbeeld een douane-unie konden
aangaan met de Indonesische federatie, terwijl ze op staatkundig gebied hun
zelfstandigheid behielden. Dit werd door de minister bevestigd; wanneer
een deelgebied de constitutie van de RIS niet goed zou keuren, kon dit ge
bied onderhandelen met Nederland en Indonesië over een speciale relatie
met beide.855
Nieuw-Guinea blijft 'Nederlaiïds'
In de Eerste Kamer was het CHU-senator Kolff die de juridische vorm van
het Charter aanvocht. Hij onderschreef het betoog van zijn partijgenoot
Van de Wetering in de Tweede Kamer en vulde dat nog aan met kritiek op
de formuleringen in de briefwisseling. Deze was opgesteld in de Engelse
taal, waardoor de omstreden uitleg van de status quo luidde: 'means
through continuing under the Government of the Netherlands'. Deze for
mulering was volgens Kolff voor verschillende uitleg vatbaar. 'Govern
ment' kon zowel 'gezag' als 'soevereiniteit' betekenen en werd door Hatta
zelfs uitgelegd als 'beheer'. Dit betekende dat er in de Indonesische visie
sprake was van een condominium, waarin Indonesië de soevereiniteit over
Nieuw-Guinea had (krachtens artikel 1 van het Charter), en Nederland het
beheer (krachtens artikel 2 en de briefwisseling). Anders dan Van Maarse
veen in de Tweede Kamer beweerd had, bestond er dus géén eenduidige in
terpretatie en derhalve geen overeenstemming over de status quo-formule.
De regering had dit trouwens erkend, door de aanbeveling van de UNCI te
onderschrijven, 'dat het nog niet mogelijk is gebleken de standpunten van
partijen nopens Nieuw-Guinea overeen te brengen, waardoor deze in ge
schil blijven'.856
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Voor Van Maarseveen was de situatie duidelijk. Nieuw-Guinea was uit
gesloten van de soevereiniteitsoverdracht, op basis van de rechtsregel lex
specialis derogat legi generale. ’Er bestaat voor mij geen twijfel of NieuwGuinea blijft bij Nederland en ik zie niet in welk Nederlands belang er mee
gemoeid is om zo hardnekkig twijfel te willen wekken omtrent het stand
punt, dat de Nederlandse Regering met kracht van argumenten heeft uit
eengezet', aldus de minister, die handig als steeds de critici indirect verant
woordelijk stelde voor een mogelijke verzwakking van de Nederlandse po
sitie.857 Kolff had de boodschap begrepen. In de tweede termijn sloot hij sus
send af met 'Wij hebben gewaarschuwd', niet meer dan dat.
Een nipte meerderheid
Nadat Götzen, Joekes, Schokking en Fockema Andreae allerlei specifieke
vragen van senatoren hadden beantwoord, kreeg minister-president Drees
het woord: 'Wanneer wij vragen de vereiste meerderheid voor dit voorstel
ook in deze Kamer, wanneer wij aandringen op een zo groot mogelijke
meerderheid, dan vragen wij daarmee niet de goedkeuring van het beleid
van dit Kabinet, laat staan van vorige kabinetten. Het spreekt vanzelf dat
wij zouden hebben heen te gaan, indien ons bleek, dat wij het vertrouwen
van de meerderheid der Staten-Generaal niet bezaten, maar een stemmen
voor dit wetsontwerp is niet een stemmen voor het beleid van deze rege
ring; het is een stemmen uitsluitend over de zaak zelf.' De premier maakte
van zijn hart geen moordkuil. Buiten deze Kamer werden volgens Drees de
ministers laf, eerloos en landverraders genoemd. 'Zij die deze kritiek
spuien moeten wel bedenken dat de ministers die van dit kabinet en vorige
kabinetten hebben deel uitgemaakt in de bezetting hebben getoond wat zij
voor ons land en zijn vrijheid overhadden en hoe zij hun eigen leven en
vrijheid op het spel hebben gezet.' Ook politiek hadden die ministers zich
niet laf getoond en de verantwoording genomen voor beslissingen, waar
van zij wisten dat ze in eigen politieke kring weerstand zouden oproepen.
Drees onderscheidde drie mogelijkheden bij verwerping van het onder
havige wetsontwerp. Het eerste alternatief was het eenvoudigweg abandon
neren van Indonesië, wat destijds ook opgesloten lag in het plan-Sassen.
Het tweede alternatief was aangegeven door Welter in diens verwijzing
naar de wil tot de macht. Dit zou betekenen dat op gewelddadige wijze het
gezag over heel Indonesië moest worden heroverd, om daarna in gezamen
lijk overleg met de 'constructieve elementen' over de vrijheid te overleg
gen. 'Het betekent, dat de constructieve elementen, die tot dusver met Ne
derland hebben samengewerkt, beschaamd zullen staan in hun vertrouwen
in Nederland en öf volkomen overvleugeld zullen worden door de extre
mistische elementen öf met die extremistische elementen fel tegen de Ne
derlandse partij zullen kiezen, waardoor alles wat in Indonesië aan Neder
landse arbeid wordt verricht, zou wegvallen.' De demobilisatie van Neder
landse troepen zou worden stopgezet, de terugkerende militairen moesten
per omgaande worden terug gestuurd naar Indonesië en iedereen die voor
militaire dienst in aanmerking kwam zou worden opgeroepen. Hij voor592
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spelde een volkomen chaotische toestand waarin Nederland in de gehele
archipel strijd zou moeten voeren en de hele wereld zich tegen het land zou
keren.
Het derde alternatief was de suggestie van Pollema om de RTC-overeenkomsten in de vorm van tractaten aan de kamers voor te leggen. Drees be
twijfelde of het subtiele betoog van Pollema in binnen- en buitenland wel
zou worden begrepen. De goodw ill van Nederland in de wereld zou vol
gens Drees op het spel worden gezet, want overal zou worden geconstateerd:
de Staten-Generaal namen het wetsontwerp niet aan en in haar wanhoop
deed de Nederlandse regering het maar buiten haar eigen Grondwet om.
Hier tegenover stelde Drees de positieve kanten van het wetsontwerp. Er
was een overeenkomst over een federaal Indonesië met de Republikeinen
en de federalisten. Zij werkten 'reëel' samen, ondanks het overwicht van de
Republiek. De soevereiniteit trokken de Indonesiërs niet eenzijdig naar zich
toe, maar zou worden aanvaard uit handen van de koningin. De Unie
mocht dan licht zijn, zij bood ook waarborgen 'voor een persoonlijk levend
contact, dat van zoveel meer waarde kan zijn dan papieren formuleringen'.
Namens het kabinet verklaarde Drees: 'Laten wij niet op dit moment ons
defaitistisch tonen. De aanneming door deze Kamer zal de morele moge
lijkheden versterken.'858
Pollema en de zijnen konden niet meer terug zonder hun gezicht te ver
liezen. Tekenend voor de verhoudingen binnen de CHU was wel dat hun
minister, Schokking, geen enkele poging deed de fractie te bewegen haar
stem aan het wetsontwerp te geven. De CHU-minister zei in de afstand tus
sen hem en de CHU-fractie slechts een bewijs te zien van de 'volkomen on
afhankelijkheid, die er steeds naar Christelijk-Historisch beginsel heeft be
staan tussen enerzijds Kamerleden en anderzijds Regeringsleden'859
Minister Van Maarseveen antwoordde Kolff nog: 'De Kroon is ten aan
zien van de Unie niet gebroken, maar zij heeft een andere betekenis gekre
gen.' In zijn repliek antwoordde Kolff bijna wanhopig: '(...) de Kroon is de
kern van ons staatsbestel.'860 Hij herhaalde nogmaals de bezwaren.
Wat deed de VVD-fractie? Molenaar zag geen andere uitweg. 'Voor prin
cipiële beschouwingen a la Pollema kopen wij niets', sprak hij. Geen orde,
geen veiligheid en geen goodzvill.' Het alternatief was het avontuur. Het
kostte de VVD-fractie weliswaar de grootste moeite, maar zij zou vóór de
soevereiniteitsoverdracht stemmen en de onvolkomenheden op de koop
toe nemen.861
Het wetsontwerp werd daarop met een nipte tweederde meerderheid van
34 tegen 15 stemmen aangenomen. ARP-senator J.A. de Wilde was ziek.
KVP, PvdA en VVD stemden voor, ARP, CPN en CHU stemden tegen. De
dag na het kamerdebat ondertekende koningin Juliana het wetsontwerp.
Het verscheen dezelfde dag nog in het Staatsblad.
'Pistool op de borst'
De verdeeldheid in de Eerste Kamer werd weerspiegeld in de pers. De Tele
g raaf stelde dat de Eerste Kamer geen keus had en had moeten werken met
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het pistool op de borst. 'Alles was voor de overdracht in orde gebracht. De
Indonesische delegatie is naar ons land op weg, de Hoge Commissaris is be
noemd. Met soevereine minachting is de regering op de beslissing van onze
volksvertegenwoordiging vooruitgelopen. Wanneer deze Kamer vrij ge
weest was, had het ontwerp weinig kans gemaakt. Een aantal leden hebben
voorgestemd, omdat zij meenden door de feiten gedwongen te zijn.' Het
was volgens De Telegraaf dan ook geen vertrouwensvotum. 'Wel zelden
zijn zulke harde en bittere dingen aan het adres van een gouvernement ge
zegd. De magistrale rede van mr. Pollema, in ademloze stilte aangehoord,
sprak een vonnis uit. Daartegen hielp geen verweer, ook al is de heer Van
Maarseveen een nog zo goed advocaat. Het wetsontwerp moge dan onder
dwang zijn aanvaard - een consilium abeundi is uit de mond van menige
spreker vernomen.'
De Tijd schreef op 22 december: 'Het is ongebruikelijk een Kamerover
zicht te schrijven, afgaande niet zo zeer op de woorden, die men vernomen
heeft, als wel op de gelaatsuitdrukkingen, die men heeft aanschouwd. (...)
Het viel ons op dat de gezichten van de oppositie meer gesloten werden,
naar mate de argumenten van de regering overtuigender waren. De rege
ring mócht de oppositie niet overtuigen. Deze leek ons geneigd meer antiregering te zijn, naar mate er meer redenen aanwezig bleken pro regering te
zijn. Zij was de regering voor haar knappe vertogen niet dankbaar. (...) Doch
men trok zich terug om zich te beraden en had tot de volgende dag de tijd.
De harde gezichten, waarmede men die volgende dag de Senatorenzaal bin
nentrad, dienden niet meer om een innerlijke onzekerheid te maskeren.'
Het Vrije Volk was 'bepaald verbijsterd' over de houding van de CHUfractie en noemde het voorstel van Pollema een 'vlucht voor de verant
woordelijkheid'. De Haagsche Courant noemde het 'een hoogste bedenke
lijke theorie', en de Nieuwe Rotterdamse Courant vond de opstelling van
de CHU-fractie 'ongelukkig’. De meeste kranten keken liever vooruit; zo bij
voorbeeld het Algemeen H andelsblad. Het zag de fundamenten gelegd
waarop de Indonesische volken zich nu zelf verder konden ontwikkelen.
De Maasbode zag ook een taak weggelegd voor Nederland in Indonesië: Te
dere Nederlander zal een ambassadeur moeten zijn van zijn land, die met
grote tact alles weet te vermijden, wat in het jongste verleden uitgezaaide
ressentiment zou kunnen doen wortel schieten.' Trouw toonde zich in
beginsel bereid mee te werken en accepteerde de beslissing van regering en
parlem ent.862
S oevereiniteitsoverdracht

In Indonesië keurden begin december de parlementen van de deelstaten het
RTC-resultaat goed. Ook het Komité Nasional Indonesia Poesat, het voor
lopige parlement van de Republiek, stemde op 13 december met grote meer
derheid voor aanvaarding van de RTC-akkoorden; de communisten stem
den tegen. Verrassend was de stellingname van de Partai Socialis Indonesia
van Sjahrir, die zich van stemming onthield. Ofschoon Hatta meer had be
reikt dan verwacht, was Sjahrir van opvatting dat het voortaan onmogelijk
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zou zijn een socialistisch economisch beleid en een ongebonden buiten
landse politiek te voeren. Voor Hatta was het een bittere pil dat juist zijn
wapenbroeder en de partij waar hij zich het meest mee verbonden voelde,
afzijdig bleven.863
De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de soevereiniteitsoverdracht
(bron: C. Smit, De dekolonisatie van Indonesië (Groningen 1976) p. 32-33)

Op 27 december vond de plechtige ondertekening van de soevereiniteits
overdracht plaats in de Burgerzaal van het paleis op de Dam in Amsterdam.
Het was een sobere plechtigheid. Slechts leden van de Hoge Colleges van
Staat, de militaire staf, het corps diplomatique en enkele genodigden (als
oud-Tweede-Kamerlid J.E. Stokvis, Beel en de dichteres Henriëtte Roland
Holst) waren aanwezig. Van de tegenstemmers in het parlement waren al
leen de ARP'er Meijerink en de CHU'er De Zwaan aanwezig. De acte van de
soevereiniteitsoverdracht werd ondertekend door koningin Juliana, waarna
m inister-president Drees, namens de Nederlandse regering, en premier
Hatta, namens de Indonesische, de acte mede ondertekenden. Het carillon
van de paleistoren speelde achter elkaar het Wilhelmus en het Indonesia
Raya. In strijd met het strenge protocol werd het Indonesische volkslied
zachtjes meegezongen. In Amsterdam hingen op enkele plaatsen de vlag
gen halfstok. De publieke belangstelling was matig.864
Tegelijkertijd vond in Batavia op het Koningsplein (voor de Indonesiërs:
in Djakarta op het Merdekaplein) de ceremoniële overdracht plaats. HVK
Lovink en de sultan van Djokjakarta stonden daar naast elkaar, toen de Ne
derlandse driekleur werd gestreken en het merah-putih, de rood-witte vlag
van Indonesië, werd gehesen. Na de plechtigheid vertrok Lovink per auto
naar het vliegveld Kemajoran, waar het KLM-toestel 'Gouda' gereed stond.
Even later steeg het vliegtuig op en vloog naar Nederland, nagewuifd door
Anak Agoeng, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Roem, de
beoogde Indonesische Hoge Commissaris in Nederland, legercommandant
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Buurman van Vreeden en vice-admiraal F.J. Kist. De volgende dag hield
president Soekarno zijn triomfantelijke intocht in Djakarta. Op het Merdekaplein sprak hij een gigantische menigte feestvierders toe. Hij herdacht de
gevallenen en sprak bemoedigende woorden voor andere slachtoffers van
de strijd. Indonesië was eindelijk vrij en verenigd: 'Wij zijn nu in vrede
met de Nederlanders. De Nederlanders zijn onze geëerde gasten en het is
mijn wens dat u allen nette gastheren zijt.’ Na de Merdeka-groet verdween
Soekarno samen met sultan Hamengkoe Boewono IX van Djokjakarta naar
een werkkamer in het paleis, waar zij Hirschfeld ontvingen. De Nederland
se Hoge Commissaris overhandigde als eerste buitenlandse diplomaat zijn
geloofsbrieven aan president Soekarno. Daarop begaven zij zich naar de re
ceptie waar vele Nederlandse en Indonesische autoriteiten acte de presence
gaven.865

De balans opgemaakt

Na bijna vijf jaar strijd had Nederlands belangrijkste kolonie NederlandsIndië de onafhankelijkheid verworven. Anders dan Nederland had gewild,
weigerden de Indonesiërs gedurende de RTC enigerlei voogdij of patronage,
bij voorbeeld via de Unieconstructie, te aanvaarden. De Van Roijen-Roemakkoorden hadden de vorming van een 'zware' Unie de facto al geblok
keerd, hetgeen het parlement als het zoveelste fait accompli aanvaarden
moest, op straffe van chaos in Indonesië. Van het zelfbeschikkingsrecht
voor afzonderlijke gebieden kwam vrijwel niets terecht. Hier moest het par
lement flink slikken, want eenieder wist dat Nederland de PTB- en Twaprolobbyisten beloften had gedaan. Achter dat zelfbeschikkingsrecht ging de
wens schuil alsnog de Republik Indonesia uiteen te splijten in deelstaten,
zoals De Pont zo onverbloemd en tactloos op de RTC had laten blijken. Al
leen wat betreft Nieuw-Guinea hield Nederland de poot stijf en werd de
soevereiniteit niet overgedragen. Het politiek-staatkundige resultaat van de
onderhandelingen kwam het kabinet op zware kritiek in het parlement te
staan. Een lichte Unie werd door de ARP, SGP, Welter en een deel van de
CHU opgevat als strijdig met de Grondwet, hetgeen hen naar eigen zeggen
dwong om tegen te stemmen. Nog moeilijker lag het zelfbeschikkingsrecht
voor minderheden, waarvoor Romme zich tijdens de RTC sterk maakte
door te dreigen met een verwerping van het RTC-resultaat.
De heftige discussies over deze staatkundige thema's roepen de vraag op
waarom met name de regeringspartijen KVP, CHU en VVD hierop zoveel
nadruk legden, terwijl ze wisten dat de koers in feite gelopen was. KVP,
CHU en VVD hadden echter in hun verkiezingsprogramma zowel van de
zware Unie als van het zelfbeschikkingsrecht een belangrijk punt gemaakt.
Deze thema's hadden vervolgens ook een prominente plaats gekregen in
het regeerprogram. Bovendien kon de rechtervleugel in deze partijen het
verlies aan invloed in Zuidoost-Azië moeilijk verkroppen en oefende het
invloedrijke Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid zware druk uit.
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Het was zaak voor zowel Romme als Oud door veel wapengekletter de rech
tervleugel in de eigen partij te apaiseren en zo de eenheid te bewaren. Rom
me erkende evenwel in een ver trouwelijke brief aan Klompé zijn zwakke
positie, door haar mee te delen dat hij zich hoe dan ook bij het resultaat van
de RTC zou moeten neerleggen. Oud verschafte zich tijdelijk uitkomst uit
dit politieke dilemma door een definitief oordeel over het zelfbeschikkings
recht door middel van een amendement voor zich uit te schuiven. Hij
hield daarmee het zelfbeschikkingsrecht op de politieke agenda. Dat zou nog
voor politiek vuurwerk zorgen, waardoor hij zelf politiek beschadigd zou
raken.
Conform het advies van Hirschfeld koos de Nederlandse regering voor
politieke concessies, die de financiële lasten afwentelden op Indonesië en
die het handelsverkeer onverlet lieten. In die opzet slaagde Nederland voor
een groot deel. Zo droeg Indonesië volgens de RTC-akkoorden, naast salaris
sen en pensioenen van KNIL-militairen, ook nog twee jaar de financiële
lasten van de ambtenaren. Van de schulden nam Nederland ƒ 2 miljard
voor zijn rekening, tegen Indonesië ƒ 4,5 miljard. De economische beteke
nis voor Nederland hiervan was gering. Cruciaal was dat het lucratieve
handelsverkeer intact bleef, zodat de opbrengsten van de particuliere inves
teringen in Indonesië bleven bijdragen aan het economisch herstel van Ne
derland.
In hooggestemde bewoordingen hadden de Nederlandse regering en het
parlement de RIS bezworen dat de Unie een goede relatie tussen Nederland
en Indonesië moest bewerkstelligen. In 1950 werden over en weer Hoge
Commissarissen uitgewisseld, er kwam een Uniesecretariaat tot stand en er
vonden in dat jaar twee Unie-ministersconferenties plaats, van 25 maart tot
1 april te Djakarta en van 20 tot 29 november in Den Haag. De onderwerpen
op de conferentie waren voornamelijk financieel-economisch van aard.
Anders dan verwacht werden beide conferenties een groot succes.866
Daarna gooide de Nieuw-Guineakwestie roet in het gezamenlijk eten.
Het mislukken van de Nieuw-Guineaconferentie te ’s-Gravenhage in de
cember 1950 luidde het einde van de Unie in. Op 21 februari 1956 werd de
Unie samen met de andere RTC-akkoorden opgezegd.867 Intussen ging de
Indonesische natievorming gepaard met veel binnenlandse conflicten. De
gang van zaken in Indonesië na de soevereiniteitsoverdracht beviel rege
ring en parlement allerminst. Formeel gesproken was de soevereiniteit dan
wel overgedragen, psychologisch gezien was Nederland daar nog niet aan
toe.

Financiële afwikkeling van de RTC-overeenkomst

Na de bekrachtiging van de RTC-overeenkomst door Nederland en Indo
nesië kwam het op de daadwerkelijke uitvoering aan. Onder het thema fi
nanciële afwikkeling worden de verder gaande kredietverlening, de schul-

597

Hoofdstuk IV Het parlement als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

denaflossing en de garantieregelingen voor KNIL'ers en ambtenaren be
sproken.
Op financieel gebied bleek de Indonesische kredietbehoefte onvermin
derd groot. Nederland was tot hernieuwde kredietverlening bereid om daar
mee de voortgang van het lucratieve handelsverkeer met Indonesië te ga
randeren. Anderzijds was van groot belang, in hoeverre Indonesië aan zijn
aflossingsverplichtingen zou voldoen. Voor KNIL'ers die niet ten laste van
Indonesië kwamen, werd een garantieregeling getroffen, die geamendeerd
door het parlement werd aanvaard. De Garantiewet voor ambtenaren was
alleen door de Tweede Kamer aanvaard, maar deze haastklus ondervond
veel kritiek.
K redietverlening en schuldenaflossing

Na de soevereiniteitsoverdracht bleef de Indonesische kredietbehoefte on
verminderd groot. Nederland voldeed uit economische overwegingen aan
deze vraag. Gaandeweg kwam de schuldenaflossing onder druk te staan
door de politieke onrust in Indonesië. De politieke problemen leidden er
uiteindelijk toe dat Indonesië de RTC-akkoorden eenzijdig opzegde en het
restant aan schulden weigerde te betalen.
Nu de RTC met goed gevolg was afgesloten, gaf Amerika de bevroren
Marshallhulp ad $ 40 miljoen aan Indonesië vrij. Op 10 februari 1950 volgde
nog een lening van $ 100 miljoen, hoewel Hatta om $ 500 miljoen had ge
vraagd.868 Minister Götzen schatte de kredietbehoefte van Indonesië op $ 1,8
miljard, waarvan $ 200 miljoen voor expansie en $ 1,6 miljard voor de we
deropbouw. Als gevolg hiervan zou de staatsschuld van Indonesië in 1952
tot ongeveer $ 8 miljard stijgen.869 In de laatste jaren voor de soevereini
teitsoverdracht kon het betalingsverkeer tussen Nederland en Indonesië en
kel gaande worden gehouden door een omvangrijke kredietsteun van Ne
derland. De grote kredietbehoefte van Indonesië en het geprognostiseerde
onderlinge betalingsbalanstekort van ƒ 300 miljoen voor 1950 rechtvaardig
den een verzoek om verdere kredietverlening. Daarbij werd de feitelijke de
valuatie van de roepia positief beoordeeld omdat die een einde maakte aan
de ongezond hoge transfers van gelden naar Nederland.
De Nederlandse delegatie op de eerste Unie-ministersconferentie van 25
maart tot 1 april 1950 stond daarom niet afwijzend tegenover een verzoek
om krediet van Indonesië. Het achterwege laten van verdere kredietsteun
zou Indonesië nopen tot importbeperkende maatregelen, waarvan ook Ne
derland de nadelige gevolgen zou ondervinden. Niet alleen dreigde de Ne
derlandse werkgelegenheid daardoor te worden aangetast, ook zou de ver
mindering van transfers de bereidheid van het bedrijfsleven in Indonesië te
investeren nadelig beïnvloeden. De kredietverlening was trouwens econo
misch verantwoord, omdat ze een bijdrage leverde aan het weer rendabel
maken van de Nederlandse investeringen in Indonesië ter waarde van ƒ 5 a
6 miljard.
Nederland was bereid Indonesië een krediet te verstrekken van ƒ 280
miljoen, waarvan ƒ 80 miljoen ter consolidatie van een door Indonesië op
598

Financiële afwikkeling van de RTC-overeenkomst

de RTC overgenomen schuld, die monetair neutraal was. Het kredietbedrag
bleef ƒ 100 miljoen beneden het geraamde guldenstekort om daarmee het
Nederlandse monetaire evenwicht niet te verstoren. Deze kredietverlening
werd door Lieftinck immers gekoppeld aan de geblokkeerde gelden van de
Marshallhulp waarvan een deflatoire invloed uitging. Hiermee beperkte
Lieftinck impliciet de inflatoire financiering in Nederland met behulp van
tegenwaardegelden. Het niet door krediet overbrugde gedeelte van het Indo
nesische guldenstekort werd gedekt door verkoop aan Nederland van voor
Nederland acceptabele valuta. De lening zou niet in een bodemloze put
vallen aangezien de verwachting was dat de Indonesische betalingsbalans in
1953 weer in evenwicht zou zijn, tenzij zich bijzondere omstandigheden
zouden voordoen.870
Uit het VV bleek dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich kon
vinden in het verlenen van de lening, omdat nu eenmaal de sterkere de
zwakkere moest stetmen. De kritiek uit de oppositiebanken was evenwel
niet mals. Welter stelde vast dat van 'enige waarborg voor de nakoming
van de verplichtingen der RIS in de RTC-overeenkomst nergens sprake'
was. Wat zou de regering doen in het geval dat Indonesië zijn verplichtin
gen niet kon nakomen? In haar antwoord moest de regering erkennen dat
zolang geen zakelijke zekerheden konden worden verkregen, 'de enige
sanctie praktisch kan zijn het stopzetten van verdere credietverlening’.871
Van de Wetering opende het debat over het wetsontwerp met de vileine
opmerking dat het de regering toch wel zwaar moest zijn gevallen om voor
dezelfde categorieën van uitgaven, die de Nederlandse regering bij de RTC
had kwijtgescholden, opnieuw krediet te verlenen. Tevens vroeg hij zich af
of de regering dezelfde voorwaarde had gesteld bij de RTC-overeenkomst,
namelijk dat het goederenverkeer tussen Indonesië en continentaal Europa
zoveel mogelijk over Nederland werd geleid. KVP-Tweede-Kamerlid Jans
sen ging akkoord met de kredietverlening, maar benadrukte dat dit niet in
hield dat op voorhand de eerstkomende jaren het verstrekken van kredie
ten moest worden voortgezet. Deze lening was vooral een gebaar naar de
andere Uniepartner; een opmerking waar Vonk zich bij kon aansluiten.
Welter sprak zelfs van een morele verplichting van Nederland aan Indone
sië. Bovendien was het een Nederlands belang om Indonesië financieel en
economisch op de been te helpen. Hofstra beaamde Welters woorden: de
lening was geen zakelijke transactie, maar de vervulling van een morele
plicht. 'Echter we zullen ons wel degelijk moeten afvragen hoe groot de
kansen zijn dat de aflossingen daadwerkelijk worden opgebracht en de rente
zal worden betaald. Want tot op zekere hoogte lenen wij van onze armoe
de.’ In tegenstelling tot Janssen zag hij als consequentie dat Nederland als
sterkere Uniepartner de zwakke Uniepartner zou blijven steunen totdat het
schip behouden de haven had bereikt.872
Minister Lieftinck signaleerde drie positieve elementen: de morele plicht,
de concretisering van de Uniegedachte en het Nederlandse belang dat met
deze kredietverlening gemoeid was. Hij kon niet de zekerheid geven dat dit
krediet alleen zou worden aangewend voor de dekking van de tekorten in
het dienstenverkeer. Het krediet had het karakter van general purpose loan,
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zodat Indonesië de lening kon aanwenden voor algemene doeleinden. Zo
lang niets anders was overeengekomen, bleef het goederenverkeer van In
donesië naar continentaal Europa over Nederland lopen. Lieftinck ging wat
dieper in op de resultaten van de eerste Unie-ministersconferentie. Aan
gaande de waarborgen herinnerde Lieftinck aan het laten vallen van de tin
pledge op de RTC. Van Indonesische zijde was toen verzekerd dat na de soe
vereiniteitsoverdracht een regeling zou worden getroffen die Nederland
vrijwaarde van risico's van door Nederland gegarandeerde schulden van
Indonesië. Expliciet werd op de ministersconferentie vastgelegd dat andere
crediteuren van door Indonesië aangegane of aan te gane schulden niet in
een gunstiger positie zouden worden gebracht dan Nederland. De minister
verheelde niet dat aan de lening risico’s waren verbonden, maar er waren
grote zakelijke belangen mee gemoeid: de betalingsbalans van Indonesië
werd gesteund en de transfer van Nederlandse vorderingen werd verge
makkelijkt. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangeno
m en .873 Ook de Eerste Kamer maakte het de minister niet moeilijk; het
wetsontwerp werd ook hier zonder hoofdelijke stemming aangenomen.874
De arriérés
In de Eerste Kamer drong een andere kwestie, namelijk de zogenaamde
arriérés, de kredietverlening naar de achtergrond. Het debat hierover vond
plaats aan de vooravond van de tweede Unie-ministersconferentie die werd
gehouden van 20 tot 29 november 1950 te Den Haag. Het betrof vóór de oor
log in Indië betaalbaar gestelde dividenden en betaling van voor dat tijdstip
door Indische ingezetenen en ondernemingen aangegane verplichtingen in
Nederlands geld.875 De Indische staat had tijdens de oorlog van de ven
nootschappen in Indië geëist dat die gelden in handen van de Commissie
Rechtsverkeer in Oorlogstijd werden gegeven. Na de oorlog kwamen ze in
handen van de Raad voor het Rechtsverkeer, die ervoor moest zorgen dat
die gelden aan de rechthebbenden werden overgemaakt.876 Tegelijkertijd
werden door het Nederlands-Indisch Bestuur alle deviezenreserves geblok
keerd om deze te gebruiken voor de allernoodzakelijkste betalingen. Uit het
verslag van de Javasche Bank bleek dat deze reserves waren gebruikt als
financiering van invoeroverschotten uit Nederland in de periode 1946 tot
en met 1948, hetgeen derhalve de transfer naar de rechthebbenden onmoge
lijk maakte.877 Onder anderen kleine obligatiehouders waren hierdoor ge
troffen.
De Nederlandse regering had al in het wetsontwerp-Kredietverstrekking
aan Indonesië voor 1949 ƒ 100 miljoen uitgetrokken om die transfer te reali
seren, maar ze trok deze toezegging ijlings in toen tijdens de RTC bleek dat
de Indonesiërs dit schuldenbedrag niet wensten over te nemen.878 Tijdens
de eerste Unie-ministersconferentie erkende de Indonesische regering in
principe wel de schulden, maar ze liet zich niet uit over de transfer naar
Nederland. Ondanks aandrang van met name Vonk en Welter wilde Lief
tinck niet verder gaan dan de erkenning van de rechten en van de nood
zaak voor dit probleem een oplossing te vinden.879
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Vooral Molenaar maakte zich in de Eerste Kamer tot kampioen van de
arriérés. Hij hamerde op de morele aanspraken op de Nederlandse regering.
Ten slotte had deze toegelaten dat het Nederlands-Indisch bestuur na de bevrijding deze deviezen had gebruikt voor de aankoop van goederen, terwijl
deze in feite hadden moeten worden gereserveerd voor crediteuren in Ne
derland. Hij drong er bij de minister op niet afzijdig te blijven.880
Lieftinck hield echter het been stijf. De arriérés waren schuldenverplichtingen van Indonesië, hetgeen door de Indonesische regering werd erkend,
maar de transfer naar Nederland was een andere zaak. Hij zegde wel toe
deze zaak met de Indonesische regering te zullen bespreken teneinde een
bevredigende oplossing te vinden. Dat lukte tijdens de tweede Unie-minis
tersconferentie. De Indonesische regering toonde zich bij deze gelegenheid
bereid onder bepaalde voorwaarden deviezen beschikbaar te stellen.
Schuldenaflossing in de praktijk
Nu de financiële RTC-overeenkomst tot stand was gekomen, bleef de vraag
of Indonesië daadwerkelijk aan zijn aflossingsverplichtingen zou voldoen.
Sancties waren in de overeenkomst niet opgenomen. De vervolgconfe
renties, bedoeld om de RTC-akkoorden nader uit te werken, raakten steeds
meer beïnvloed door het Nieuw-Guineaconflict, dat ook de financieel-eco
nomische betrekkingen bedreigde. De confrontaties over Nieuw-Guinea
kregen de overhand boven de uitvoering van de RTC-akkoorden. Als ge
volg van de groeiende inflatie en de politieke onrust in Indonesië transfe
reerde het Nederlandse bedrijfsleven versneld winsten en dividenden naar
Nederland. Het belastte daarmee de Indonesische betalingsbalans, waardoor
het voor Indonesië moeilijker werd aan zijn reguliere aflossingen te vol
doen.881 Lieftinck voorzag de onvermijdelijke problemen met Indonesië en
vroeg in augustus 1950 in de ministerraad of het standpunt van de regering
over Nieuw-Guinea definitief vast stond. Hij wees erop dat handhaving
van de soevereiniteit over Nieuw-Guinea vergaande financiële en militaire
consequenties zou hebben. Met name Drees stelde onomwonden dat Neder
land de soevereiniteit over Nieuw-Guinea moest behouden.882
De opzegging van het Unieverdrag door Indonesië in 1956, was het recht
streekse gevolg van het conflict over Nieuw-Guinea, althans volgens Soe
karno c.s. Indonesië besloot de schuldenregeling van de RTC niet langer te
erkennen. Eind 1958 werden de Nederlandse bedrijven in Indonesië gena
tionaliseerd. Tot 1956 waren de aflossingen door Indonesië, gezien de loop
tijd van de leningen, goeddeels volgens plan verlopen.883 De NederlandsIndische lening 1935, de conversielening 1937 en de lening 1937A kenden
per 31 december 1949 een totale schuldenstand van ƒ 743 miljoen. Bij de op
schorting van de betaling in 1957 was de stand ƒ 450 miljoen zodat ƒ 293
miljoen was afgelost. Het aandeel van Indonesië in de Nederlandse staats
schuld 1896 ter waarde van ƒ 3,3 miljoen was afgelost. Op de belening bij De
Nederlandsche Bank en de Javasche Bank ter waarde van ƒ 44 miljoen was
rond ƒ 26 miljoen door Indonesië afgelost. Daarmee voldeed Indonesië in
grote lijnen aan de aflossingsverplichtingen zoals op de RTC overeengeko601
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men.884 Dit ondanks het feit dat Indonesië in 1951 al te kennen had gegeven
de overeenkomst te willen herzien en het land geteisterd werd door poli
tieke onrust, groeiende inflatie en economische neergang.
Na de overeenkomst van New York van augustus 1962, waarbij de over
dracht van Nieuw-Guinea definitief werd geregeld, bestonden er geen poli
tieke problemen meer met Indonesië. De weg werd nu geopend voor nor
malisatie van de onderlinge economische betrekkingen. Voorwaarde daar
toe was echter wel de afhandeling van de hangende financiële vraagstukken
tussen beide landen. Op 7 september 1966 kwam te Djakarta uiteindelijk een
overeenkomst tot stand inzake de nog resterende financiële vraagstukken.
De overeenkomst hield in dat Indonesië, ter afdoening van alle financiële
kwesties, bereid was tot betaling van ƒ 600 miljoen.885 De totale Nederland
se claim bedroeg echter ƒ 4 ,4 miljard, waarvan de overheidsclaim ƒ 1,9 mil
jard omvatte. Deze vordering bleek volstrekt onhaalbaar omdat ze de betalingscapaciteit van Indonesië verre te boven ging en ze werd door Indonesië
dan ook niet geaccepteerd. Door een berekeningswijze te hanteren die reke
ning hield met het Indonesische uitgangspunt werd de schuld eerst ver
laagd tot ƒ 1260 miljoen, ofwel tot eenvierde. Met het oog op de acute Indo
nesische betalingsproblemen nam Nederland uiteindelijk genoegen met
ƒ 600 miljoen.886 Ook voor deze reductie bestond geen objectieve maatstaf
en Indonesië beschouwde dit bedrag als een forse concessie van Indonesi
sche zijde. De Nederlandse onderhandelingspositie werd verzwakt doordat
Nederlandse ondernemers in het vooruitzicht van hervatting van de eco
nomische betrekkingen niet veel waarde bleken te hechten aan de oplossing
van de hangende financiële problemen met Indonesië.887 Nederland wilde
de betrekkingen weer normaliseren en aanvaardde het schamele bedrag om
aan deze slepende kwestie een einde te maken.
De financiële overeenkomst dwong tot veelvuldig overleg met het parle
ment, dat vooral aandacht had voor de verdeling van de ƒ 600 miljoen over
de schuldeisers. De regering stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat
de schuldeisers concurrent-crediteur waren, maar nam onder druk van het
parlement genoegen met een post-concurrente positie.888 De hoogte van het
bedrag ad ƒ 600 miljoen, vervat in een betalingsregeling tot het jaar 2003,
werd door het parlement als voldongen feit aanvaard. Het akkoord werd al
om gezien als een politieke overeenkomst, die Indonesië de ruimte gaf voor
economisch herstel. Wel werd in de Tweede Kamer de zakenliedenlobby ge
hekeld, die de regering gehinderd had in haar pogen een beter financieel re
sultaat te bereiken. Het Eerste-Kamerlid G. van Hall (PvdA) gaf de meest re
levante verklaring voor het echec: 'Wij moeten toch beseffen dat het gehele
verloop van de verhouding tussen Indonesië en Nederland na de oorlog
grondig is bedorven, ook door de besluiten die door al onze regeringen na
de oorlog in die jaren genomen en door ons parlement gesanctioneerd zijn,
waarbij nog valt op te merken dat de meerderheid van de bevolking hier
steeds achter heeft gestaan. Deze gang van zaken heeft er mede toe geleid,
dat zo'n schamel resultaat voor gedupeerden is bereikt.’889
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De liquidatie van het KNIL

De liquidatie van het KNIL en de repatriëring van de Nederlandse troepen
uit Indonesië zouden in beginsel zes maanden na het bekend maken van de
voorwaarden van dienstneming bij de Indonesische landstrijdkrachten
moeten zijn voltooid. De 'reorganisatie' van het KNIL diende in de eerste
plaats de daarvoor in aanmerking komende leden van het KNIL in de gele
genheid te stellen zo spoedig mogelijk naar de krijgsmacht van Indonesië
over te gaan, terwijl het militaire personeel van het KNIL dat in het bezit
was van de Nederlandse nationaliteit in dienst kon treden van het Konink
rijk der Nederlanden, om daarna hetzij af te vloeien (voor die groep werd
een garantiewet gemaakt), hetzij naar de Koninklijke Landmacht over te
gaan. Legercommandant Buurman van Vreeden werd tot commandant van
de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië benoemd en tevens belast met
de liquidatie van het KNIL. Staatssecretaris Fockema Andreae vertrok op 30
november naar Indonesië om Buurman van Vreeden bij te staan.890 Op 26
januari 1950 publiceerde de Indonesische regering twee noodwetten die de
soldij en andere financiële voorwaarden regelden, maar waarin bij voor
beeld een pensioenverordening ontbrak. Ondanks protesten van Buurman
van Vreeden dat de Indonesische KNIL-militairen op basis hiervan niet in
staat waren een weloverwogen beslissing te nemen, werd deze datum aan
gemerkt als het begin van de reorganisatieperiode. Met de 'reorganisatie’
werd onmiddellijk een begin gemaakt. Na een half jaar waren 26.000 KNILmilitairen naar de Indonesische strijdkrachten overgegaan, ongeveer 19.000
waren er in Indonesië afgevloeid en 3250 naar Nederland vertrokken. De
'reorganisatie' van het overgebleven deel, ruim 17.000 manschappen van
voornamelijk Molukse en Menadonese origine, leverde moeilijkheden op,
die nog van grote invloed zouden zijn op de ontwikkelingen in de deelsta
ten.891
A dm inistratieve

com plicaties

In de discussie over de opheffing van het KNIL in 1949 was met geen woord
gerept over de persoonlijke en zakelijke belangen van de KNIL-militairen.
Veel KNIL’ers hadden de overtuiging dat zij door Den Haag aan hun lot
waren overgelaten.892 Pas na de RTC kregen zij meer zekerheid over hun
toekomst. Fockema Andreae legde in maart 1950 aan de Defensiecommissie
uit dat aanvankelijk verwacht was dat veel oud-KNIL-militairen, met name
ook uit het kader, zouden overgaan naar het Indonesische leger. Uiteinde
lijk bleken er toch te veel 'psychologische moeilijkheden' te bestaan om die
stap te zetten en zich bij de voormalige vijand aan te sluiten. De coup van
R.P.P. Westerling in het voorjaar van 1950 had de situatie slechts verer
gerd.893
Het was in deze verziekte sfeer dat het gecompliceerde probleem van de
overgang van de Nederlandse KNIL-militairen naar de Koninklijke Land
macht moest worden opgelost. Het ging om twee legers die sedert honderdvijftig jaar een gescheiden bestaan hadden geleid, met als gevolg zeer ver603
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schillende rechtsposities, bijvoorbeeld ten aanzien van rangen, salarissen en
pensioenen. In het algemeen was de bezoldiging in het KNIL beter en vond
bevordering eerder plaats. De pensioengerechtigde leeftijd van de militair in
Indonesië was lager dank zij de tropenregeling. Bovendien kwamen de rangenstelsels niet geheel met elkaar overeen. Een fusie van KNIL en Ko
ninklijke Landmacht zou speciaal bij de onderofficieren problemen opleve
ren gezien de leeftijdsverschillen tussen de oudere Koninklijke Landmachtonderofficieren en hun jongere KNIL-collega's. De laatsten wilden enkel
overgaan in hun effectieve rang en niet bijvoorbeeld één rang teruggezet
worden. In september 1948 had het Indisch gouvernement een maatregel
genomen die in de Koninklijke Landmacht veel kwaad bloed zette: KNILofficieren waren collectief bevorderd door hun tijdelijke rangen definitief te
maken. Ook in de volksvertegenwoordiging werd hiertegen - van de zijde
van KVP en PvdA - geprotesteerd. Vermeer: 'Hier is geen sprake meer van
goede trouw. Ik aarzel niet om dit sabotage te noemen.' Schokking ant
woordde dat de maatregel inderdaad de fusie 'niet gemakkelijker’ had ge
maakt, doch hij moest Tilanus gelijk geven die had opgemerkt dat ze geheel
onder de verantwoordelijkheid van het Indisch gouvernement viel.894 Uit
eindelijk werd echter ook dit gevoelige probleem opgelost. In beginsel ble
ken alle officieren, met uitzondering van de luitenant-kolonels en de kolo
nels, te kunnen overgaan met behoud van rang. Voor de onderofficieren
werd na veel wikken en wegen een ingewikkelde regeling getroffen.895
Garantiewet KNIL
Op de RTC was bepaald dat de kosten van pensioenen, wachtgelden, uitke
ringen en andere sociale voorzieningen van gewezen personeel en perso
neel van het KNIL ten laste van Indonesië zouden komen. Deze bepaling
gold echter niet voor hen die na maart 1942 in dienst van het KNIL waren
getreden en geen Indonesisch staatsburger werden vóór het einde van de
reorganisatie. De kosten van de sociale voorzieningen voor deze groep zou
den door Nederland gedragen worden. Een garantieverklaring voor deze
groep werd op 30 juni 1950 gepubliceerd.896 Het ontwerp werd afgekraakt in
het VV.897 Vooral de vestigingseis lag gevoelig. De Graaf, voorzitter van de
commissie van rapporteurs, verzocht minister Götzen eerst een conceptMvA aan de commissie te zenden. De minister bracht De Graafs verzoek in
de ministerraad. Minister-president Drees achtte het beter geen conceptMvA toe te zenden, maar een aantal controversiële punten met de commis
sie te bespreken. Met dit voorstel ging de raad akkoord. Götzen verzocht
Lieftinck en Schokking bij deze bespreking aanwezig te zijn, waarin Götzen
tot veel concessies bereid bleek.898
Zo diende de regering op 13 december 1950 een geheel nietiw wetsont
werp in waarin de vestigingseis was vervallen. Dit was een belangrijke tege
moetkoming die voornamelijk het lager KNIL-personeel, veelal in Indo
nesië geboren en /o f door huwelijk daarmee verbonden, ten goede kwam 899
Het wetsontwerp vertoonde veel overeenkomsten met de Garantiewet bur
gerlijk overheidspersoneel Indonesië. Zo bevatte het eenzelfde bepaling
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voor de mogelijkheid een commissie van beroep in te stellen bij het admi
nistratief gerechtshof te Utrecht, welke bepaling het resultaat was van de
inspanningen van de senatoren Jonkman en Kerstens (motie-Jonkman). De
strekking van het wetsontwerp was echter wezenlijk verschillend. De bur
gerlijke garanties vormden een noodzakelijk complement op de gedwon
gen overgang van de Nederlandse ambtenaren in Nederlands-Indische
dienst. Daarentegen beperkte het onderhavige wetsontwerp zich in hoofd
zaak tot het waarborgen van sociale voorzieningen.900
Al met al was de Kamer tevreden met het nieuwe wetsontwerp. Zelfs de
kritische Van de Wetering vond dat hier sprake was van een 'zeer goed stuk
w erk '.901 Wel werd de inconsistentie dat de vestigingseis nog wel voor
kwam in de Garantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indonesië tijdens
het kamerdebat op 17 januari 1951 door alle woordvoerders gelaakt. Het
kwam de regering op een motie-De Graaf te staan waarin zij werd verzocht
de vestigingseis ook uit die Garantiewet te schrappen. De motie werd zon
der hoofdelijke stemming aangenomen, waarna Götzen de Kamer toezegde
de 'gehele materie van de vestigingseis, zoals zij is geregeld in de Garantie
wet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië in ernstige overweging te ne
m en’.902
Van de Wetering en Vonk dienden een amendement in dat de garan
tieregeling poogde uit te breiden tot een groep Ambonezen over wie mi
nister s’Jacob in de Eerste Kamer had verklaard, dat een aantal van hen op
de zwarte lijst van de Republik Indonesia stond. Inmiddels had de regering
wel besloten politiek asiel te verlenen aan deze volgens Indonesië 'ergste
boosdoeners'.903 Van de Wetering en Vonk wilden met hun amendement
uiting geven aan hun innige verbondenheid met de groep die zonder toe
passing van de garantieregeling ook economisch ten onder dreigde te gaan.
Van de Wetering onderstreepte die verbondenheid met de ontboezeming:
'Mijn hart schreit over het leed, dat deze trouwe zonen en dochters van het
Koninkrijk ondergingen, een trouw waarvan helaas een deel van ons volk
geen benul en geen weet heeft.'904 Götzen wees het amendement echter af,
omdat bij aanvaarding ervan de ene soevereine staat een garantie zou ge
ven voor verplichtingen die een andere soevereine staat voor eigen on
derdanen op zich had genomen. Hij wees er op dat de garantieregeling wel
voorzag in de mogelijkheid van ondersteuning in incidentele gevallen. De
KVP- en PvdA-fracties (dus een kamermeerderheid) steunden de regering
in haar weigering om de garantieregeling uit te breiden tot groepen niet-Nederlanders. Het amendement-Van de Wetering-Vonk werd dan ook met 38
tegen 27 stemmen verworpen, met de stemmen van KVP en PvdA tegen.905
Alle kamerleden die het woord voerden brachten een eresaluut aan het
geliquideerde KNIL, in de woorden van De Graaf 'het leger dat in vóóroor
logse tijden het zinnebeeld was van de rust en veiligheid in Indonesië. Dit
leger vormde mannen met karakter, zowel uit Nederlanders als uit Indo
nesiërs, het vormde voorts voor zichzelf een traditie van moed, beleid en
trouw. (...) Wanneer zo'n leger, met zo’n hechte traditie en sfeer van kame
raadschap moet worden opgeheven, kan dat evenmin zonder pijnlijke
offers, offers van sociale en economische aard. Ook vele Indonesische leden
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Jijden daaronder.' Voor Meijerink was er 'een stand opgeruimd, waarvan
de leden, door een hechte traditie aan elkaar verbonden, één waren in de
vervulling van hun hoge roeping en in hun trouw aan het land'.906
Het is typerend voor de parlementaire geschiedenis van de Indonesische
kwestie en haar Ambonese nasleep dat aan het eind van zo'n technische
wet als de garantiewet-KNIL de gemoederen weer verhit raakten. Het bleek
tevens een voorbode van de val van het kabinet een week later, op 24 janu
ari, tijdens de beraadslagingen over de nota betreffende de onderhandelin
gen met Indonesië over Nieuw-Guinea.
De financiële consequenties van de Garantiewet bleven overigens beperkt
omdat het KNIL in 1950 was geliquideerd conform de RTC-afspraken. Eind
1955 waren er minder dan 250 personen die een uitkering krachtens deze
Garantiewet kregen.907
Garanties voor Nederlandse ambtenaren op de tocht

De verplichte overgang van alle 'Indische' ambtenaren naar Indonesië
wreekte zich na de soevereiniteitsoverdracht. De Indonesische regering, ge
dreven door politieke ressentimenten tegen alle 'koloniale overblijfselen'
en door de verslechterde economische situatie, maakte voluit gebruik van
de mogelijkheid tot herschikking en selectie van Nederlandse ambtenaren.
Veel Nederlanders werden zonder pardon op een zijspoor gezet en vervan
gen door Republikeinse ambtenaren. Dit leidde tot een exodus naar Neder
land. De Eerste Kamer dwong de regering de Garantiewet aan te passen,
maar het resultaat bleef nog onvolkomenheden vertonen, die eerst vier jaar
later werden gecorrigeerd.
O nzekerheid na de soevereiniteitsoverdracht
De Indonesische regering maakte als gezegd ruim gebruik van het recht de
oud-Nederlands-Indische ambtenaren te selecteren en over te plaatsen. De
Republikeinse regering had tijdens de vier jaar durende onafhankelijk
heidsstrijd schaduwministeries te Djokjakarta gevormd. Na 1 januari 1950
kwamen de meeste van deze ambtenaren naar Djakarta. De top van de de
partementen in Djakarta werd in een mum van tijd 'geïndonesianiseerd'.
Nederlandse topambtenaren werden ontslagen of in een adviseursfunctie
benoemd. Een uitzondering vormde de kleine groep deskundigen van bij
voorbeeld Financiën en Economische Zaken die vanwege hun expertise nog
onmisbaar waren. Voor elke functie kon de Indonesische regering kiezen
uit drie kandidaten: een Nederlandse, een Republikeinse en een federale
ambtenaar. De Nederlandse chefs moesten van de ene op de andere dag hun
Indonesische ondergeschikten gehoorzamen. Erger nog: sletitelposities wer
den ingenomen door niet gekwalificeerde Indonesiërs, die beloond moesten
worden voor hun aandeel in de onafhankelijkheidsstrijd. Het Indonesische
overheidsapparaat werd topzwaar en inefficiënt doordat de gezagsverhou
dingen ondoorzichtig waren. Binnen dit apparaat werd slag geleverd tussen
de voormalige ’coöperatoren', die zich steeds aan de zijde van de koloniale
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macht hadden geschaard en de 'non-coöperatoren', die de overstap naar de
Republiek hadden gemaakt. Voor de Nederlandse ambtenaren brak een
m oeilijke tijd aan. Zij moesten hun dienstwoning ontruimen en hun
dienstauto inleveren. Intussen maakte de monetaire sanering het leven
snel duurder, terwijl de salarissen gelijk bleven.908
De overgang werd met grote aandacht gevolgd door de Nederlandse rege
ring en het parlement. De berichten uit Indonesië waren alarmerend. De af
braak van het federale stelsel en de liquidatie van de deelstaat Oost-Indonesië waren voor de meeste Nederlandse politici een schok. Zij hadden ge
hoopt dat de federale structuur van de RIS het langer zou hebben uitgehou
den. Nederlandse ambtenaren waren naar nu bleek overbodig geworden. In
brieven aan Nederlandse parlementsleden klaagden de Nederlandse ambte
naren steen en been over de onzekerheid en de slechte omstandigheden
waaronder zij moesten werken. Tegen deze achtergrond nam de Eerste Ka
mer de Garantiewet in behandeling.
Kamer van revisie: schriftelijke behandeling Garantiewet
Het W van 7 februari was zeer kritisch van toon.909 Evenals in de Tweede
Kamer vormde het ontbreken van werkelijke keuzevrijheid voor de ambte
naar om al dan niet te besluiten bij de RIS in dienst te treden de steen des
aanstoots. Enkele citaten kunnen de sfeer illustreren en vooral de heftig
heid, waarmee de senatoren te hoop liepen tegen het ontwerp: door te kie
zen voor vrijheid als uitgangspunt had 'groot moreel leed bespaard' kun
nen blijven (enige leden); de opzet van het wetsontwerp was 'principieel en
psychologisch verkeerd'; de (nieuw geboden) mogelijkheid tot vrijwillig
ontslag ging gepaard met verlies van pensioenrechten, hetgeen 'moreel
nauwelijks aanvaardbaar’ was; de regering had de onzekerheden voor de
ambtenaren 'onderschat en daarmede blijk gegeven van zeker gemis aan
begrip voor dezulken, die de voorkeur er aan geven, terstond uit te treden’
(verscheidene leden).
Blijkens de MvA was de regering niet van zins de Eerste Kamer tegemoet
te komen. Zij bleef op het standpunt staan dat de verplichte overgang van
ambtenaren naar de RIS juist was. Zij wees er voorts op dat de Kamer zich
later nog kon uitspreken bij de behandeling van de nadere regelingen, die
bij amvb zouden worden uitgevaardigd en daarna een wettelijke grondslag
moesten krijgen. De regering zegde toe met de opmerkingen en wensen zo
mogelijk rekening te zullen houden. Zij verklaarde niet van plan te zijn
met een nieuw wetsontwerp te komen, ondanks het feit dat in het VV voor
diverse onderdelen op een novelle was aangedrongen.
In het VV was voorts gewezen op de onzekerheid van de ambtenaar over
de vraag of ’de Regering van de RIS wel evenveel waarde zal hechten aan
zijn diensten als de Nederlandse Regering placht te doen'. Gevreesd werd
dat na twee garantiejaren 'drastische wijzigingen in de rechtspositie zouden
worden aangebracht'. De regering verklaarde hierop niet te 'willen ontken
nen, dat er aanwijzingen zijn, dat het recht van herschikken van de ambte
lijke functionarissen (...) in bepaalde gevallen is gehanteerd op een wijze,
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welke voedsel zou kunnen geven aan de gedachte door deze leden uitge
sproken'. De regering meende echter dat het voorbarig was te concluderen
'dat ernstige schade zal worden toegebracht aan de levenspositie van de
ambtenaar'. Iets verderop maakte de MvA echter melding van het feit dat
de regering van de RIS 'op grote schaal’ gebruik had gemaakt van haar recht
op herschikking en wel met name door praktisch alle min of meer leidende
functies met Indonesiërs te bemannen en de Nederlanders tot adviseur te
benoemen. Selectie zou alleen zijn toegepast op het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken waar dertig ambtenaren waren afgevloeid. Ook zag het er
naar uit dat vele posten bij de rechterlijke macht en de politie spoedig door
Indonesiërs zouden worden ingenomen. In antwoord op de vraag hoe de
regering zich voorstelde de Staten-Generaal op de hoogte te houden van de
positie van de ambtenaren in Indonesië, beloofde de regering de kamercom
missie zo vaak als nodig te zullen informeren.910
In het nader verslag van 13 april werd wederom scherpe kritiek geleverd.
Opnieuw opperde de commissie bedenkingen tegen het uitgangspunt van
de regeling, zeker gezien de ontwikkelingen in Indonesië zoals die in de
MvA waren geschetst. De regering leek de werkelijkheid te ontkennen dat
de Indonesische regering geen prijs stelde op de Nederlandse ambtenaren.
De RIS had duizenden Indonesische ambtenaren beschikbaar om de plaat
sen van Nederlanders in te nemen. 'Een en ander doet de klemmende
vraag rijzen, of thans niet behoort te worden uitgegaan van een geheel an
dere praemisse. In twijfel moet immers worden getrokken, of onder de ge
bleken omstandigheden de met het wetsontwerp beoogde garanties nog
voldoende kunnen worden geacht. In verschillende opzichten schijnt een
herziening en een verruiming van de voorgenomen regeling wel zeer wen
selijk.' De commissie laakte ook de door de regering gewekte indruk als zou
zij niet meer of slechts zeer subsidiair verantwoordelijk zijn voor de ambte
naren. Zij verweet de regering voorts de onrust niet te hebben weggenomen
door geruststellende mededelingen over de inhoud van de komende amvb.
De commissie voegde daar aan toe 'dat met den inhoud van dien alge
menen maatregel van bestuur de aanvaardbaarheid van de ontworpen rege
ling staat of valt'.911
Na zijn terugkeer van de eerste Unie-ministersconferentie die in Indone
sië plaatsvond, beklaagde Götzen zich in de ministerraad over de Eerste Ka
mer, die de behandeling van het wetsontwerp zou traineren door indiening
van een nader verslag. Drees adviseerde Götzen de Eerste Kamer op een of
andere manier te laten weten dat alleen aanneming of verwerping aan de
orde was. De behandeling van bijzaken zou dit urgente wetsontwerp blok
keren.912 In antwoord op het nader verslag van 26 april 1950 wees de rege
ring er op, dat zij omwille van een spoedige afhandeling zich zou beperken
tot die zaken die rechtstreeks op het ontwerp betrekking hadden. Met enige
omhaal van woorden gaf zij de Eerste Kamer te verstaan dat breedvoerige
beschouwingen maar beter konden wachten tot de behandeling van de
begroting van Overzeese Gebiedsdelen. Vervolgens deed de regering verslag
van de conferentie. Daar was het besluit genomen dat de RIS-regering een
commissie zou installeren die de moeilijkheden van de Nederlandse amb608
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tenaren zou onderzoeken. De commissie zou voorts de Indonesische rege
ring moeten adviseren over de 'aanwijzing van categorieën van functies,
waarvan de Nederlandse ambtsbekleders reeds dadelijk of binnen afzien
bare tijd in beginsel in het nieuwe staatsbestel overbodig zijn of zullen zijn'
en 'over het tempo, waarin de eventuele afvloeiing van Nederlandse amb
tenaren op basis van de ter RTC overeengekomen afvloeiingsvoorwaarden
zal dienen te geschieden'. In deze commissie waren de ambtenarenbonden
vertegenwoordigd. De Nederlandse regering beloofde dat zij de afgevloeide
ambtenaren zo mogelijk passende functies in Nederland zou aanbieden.
Aan het uitgangspunt van de Garantiewet wenste de regering geen woord
meer vuil te maken.
Ook over de kwestie van de pensioenen was op de eerste Unie-ministers
conferentie een overeenkomst gesloten die in de MvA werd uiteengezet. De
pensioenen zouden in Nederlands courant worden uitbetaald, de kosten
kwamen deels voor rekening van Indonesië, deels voor rekening van Ne
derland. De regering achtte het een 'bevredigende regeling' en zag zich niet
verder genoodzaakt 'in dit opzicht verdere verplichtingen op zich te ne
men, dan reeds uit deze regelingen voortvloeien'.
De stelling in het nader verslag dat de regering zich blijkbaar niet meer of
slechts zeer subsidiair verantwoordelijk zou voelen jegens de ambtenaren
werd afgewezen. Zij was toch met een garantieregeling op de proppen ge
komen? Die verantwoordelijkheid sloot echter niet in dat de regering zich
bij de toekenning van waarborgen 'generlei beperking zou mogen en moe
ten opleggen'. De regering wees er voorts nogmaals op dat er van een werk
gever-werknemer-band 'nimmer sprake is geweest'.913
Een week na het antwoord van de regering verscheen het eindverslag
van de commissie van rapporteurs. Opnieuw wenste ze nadere inlichtingen
over een aantal zaken. Gelet op de 'reprimande' in de tweede MvA voegde
zij er zekerheidshalve aan toe dat de kwesties alle rechtstreeks op het wets
ontwerp betrekking hadden 914 Vijf dagen later, op 8 mei 1950, zond de rege
ring haar antwoord aan de Kamer.915 De volgende dag vond de plenaire be
handeling plaats.
Eerste Kamer verwijt kabinet paternalistische houding
Oud-minister Jonkman was de eerste spreker. Hij betoogde dat de onge
woon lange schriftelijke voorbereiding te wijten was aan de omstandig
heden sinds het ontwerp de Tweede Kamer gepasseerd was. De 'Kamer van
revisie’ had hier een taak te vervullen. Jonkman meende niettemin dat de
Eerste Kamer zich kon beperken aangezien de materie toch weer bij de
Tweede Kamer terugkwam in de vorm van een amvb. Daar zou men dan
'de gelegenheid krijgen te streven naar de verwezenlijking met name van
die wensen, welke in de gehele Volksvertegenwoordiging wellicht zullen
blijken te leven'. Jonkman meende door een uitgebreide analyse van de
ontwikkeling in de schriftelijke stukken te kunnen concluderen dat het
uitgangspunt van de regeling voor een belangrijk deel niet meer houdbaar
was. Hij hekelde de paternalistische argumentatie in de MvT dat de nieuwe
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Indonesische regering de beschikking behoorde te hebben over een ervaren
bestuursapparaat. Dat deed hem denken aan de 'laatste daad van een van
zijn zedelijke verplichting bewuste voogd'. Hij vroeg zich af of het werke
lijke uitgangspunt niet was gelegen in de wens de Indonesiërs met de kos
ten te belasten. De garantieregeling moest blijkbaar als een bijzondere tege
moetkoming van de Nederlandse regering aan de ambtenaren worden be
schouwd. Maar men kon uit de antwoorden van de regering ook opmaken
dat de nieuwe machthebbers in Indonesië minder waardering hadden voor
de Nederlandse ambtenaren dan de vroegere Indische regering. De vraag
was dan ook hoe de Indonesische delegatie tijdens de RTC en de nieuwe In
donesische regering eigenlijk stonden tegenover het principe van (on)vrijwilligheid. De PvdA'er stelde vast dat de werkelijkheid ver begon af te
wijken van de gekozen opzet. De Indonesische regering was op dusdanige
wijze bezig met ontslag en herschikking, dat er volgens hem 'geen sprake
meer (was) van het oude, ervaren ambtenarenapparaat; dat is in tweeën ge
vallen'. 'Djokja is machtiger dan Djakarta; het wil zijn overwinning vol
tooien en al wat het voelt als koloniaal overblijfsel opruimen. Daarna is
misschien de vriendschappelijke samenwerking mogelijk op basis van vrij
willigheid, gelijkheid en volledige onafhankelijkheid, waarvan in de aan
hef van het Uniestatuut sprake is. Van deze politieke ontwikkeling, hoe
men daar ook over moge denken, mogen de ambtenaren mijns inziens niet
meer dan onvermijdelijk is de dupe worden.'
De senator ging dieper in op de verantwoordelijkheid van de Nederland
se regering. Voelde de regering zich verongelijkt over hetgeen de Eerste
Kamer ter zake had gesteld? 'Het gaat er echter om, dat de Regering erkenne, dat haar verantwoordelijkheid haar leidt niet tot een "bijzondere
tegemoetkoming", maar tot een verplichting jegens de ambtenaren, welke
zij naar vermogen verlangt te honoreren. (...) Het is deze andere instelling,
welke men bij de Regering meent te mogen waarnemen, die verontrust.
Het lijkt, of de Regering de werkelijkheid niet in het licht wil stellen en
haar verantwoordelijkheid op een Indonesische werkgever wil afwentelen.'
Bepaald ongelukkig vond hij de mededeling dat de kortverbanders hadden
kunnen voorzien dat hun wederpartij op een bepaald moment zou terug
treden, waardoor de indruk was gewekt dat zij zelf schuld hadden aan de
moeilijkheden waarin zij na de overdracht waren komen te verkeren. Die
wederpartij was bovendien niet, zoals de regering had gesteld, de rechts
persoon Indonesië, maar de Nederlandse regering en 'op die Nederlandse
Regering hebben zij natuurlijk, en terecht, vertrouwd! Ik weet dat uit jaren
lange ervaring.’ Jonkman concludeerde dat er over het uitgangspunten, de
verantwoordelijkheid en het principe van de vrijwilligheid, 'ernstige me
ningsverschillen' bestonden tussen hem en de regering. Indien een onbe
vredigend antwoord zou volgen, deed zich de vraag voor of de PvdA vóór
kon stemmen. Een verwerping zou evenwel ook ongunstige gevolgen voor
de ambtenaren tot gevolg kunnen hebben. Hij overwoog derhalve om dan
maar voor het wetsontwerp te stemmen, waardoor de behandeling van de
amvb en een mogelijke herziening of aanvulling van deze wet in de Twee
de Kamer werden bespoedigd.
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Jonkman signaleerde het probleem van (vooral lagere) ambtenaren van
Indisch-Nederlandse komaf. Hij vroeg zich af op welke garanties deze men
sen konden terugvallen: ze moesten zich na twee jaar vestigen in het voor
hen vreemde Nederland om aanspraak te maken op de garanties; ze hadden
geen recht op vrije overtocht naar Nederland; zij ondervonden volgens
Jonkman grote moeilijkheden, zowel in Djakarta als in Nederland bij het
aantonen van hun Nederlanderschap en blijkens mededelingen van de re
gering zou het verkrijgen van een werkkring en huisvesting in Nederland
wel eens tot grote teleurstelling aanleiding kunnen geven. 'Het is mij als
Indischman kwalijk te moede bij een ontwikkeling als deze. Ik mag eraan
herinneren, dat wij in Indonesië de Indische Nederlanders plachten te
beschouwen (...) als onze bloedverwanten en dat wij de Indonesiërs be
schouwden in politieke zin als aanverwanten.’ Jonkman vroeg de regering
de belangen van de Indische Nederlanders nogmaals ernstig te overwegen.
Een belangrijk punt voor Jonkman vormde voorts de instelling van de
zogenaamde afvloeiingscommissies en de mogelijkheid van een onafhan
kelijke beroepsinstantie. Hij pleitte voor een administratief-rechtelijke be
roepsinstantie boven de afvloeiingscommissies in plaats van het door de re
gering voorgestelde appel op de minister. Dit college zou de neutraliteit
kunnen bewaren, daar waar regering en ambtenaren zo duidelijk tegenover
elkaar zouden komen te staan en de Nederlandse en Indonesische regerin
gen politiek en financieel gewin konden halen. Indien de regering bij haar
standpunt zou blijven, dan zou Jonkman met een motie een uitspraak van
de Kamer uitlokken.
Jonkman was ten slotte niet te spreken over de opmerking van de rege
ring over de snelheid van de behandeling van het wetsontwerp: 'Ik geloof,
dat iets, dat ook maar zou klinken als een verwijt aan deze Kamer, dat zij
door haar uitvoerige beschouwingen de gang van zaken zou hebben ver
traagd, ten enen male misplaatst is.' De Eerste Kamer had zich juist zeer be
perkt, aldus de senator.916
VVD-senator Wendelaar prees de 'magistrale rede' van Jonkman. Vol
gens hem was de uitgebreide schriftelijke voorbereiding nodig geweest, om
dat de Tweede Kamer had moeten werken onder de 'zweep van de naderen
de souvereiniteitsoverdracht' en omdat de situatie sinds de behandeling
door de Tweede Kamer aanzienlijk was gewijzigd: de geneigdheid tot
samenwerking bij de RIS bleek veel minder dan aanvankelijk was verwacht
en inmiddels was de Indonesische munt gedevalueerd waardoor de finan
ciële positie van de ambtenaren bedreigd werd. Wendelaar verklaarde grote
moeite te hebben met het wetsontwerp. Hij laakte nog eens het ontbreken
van keuzevrijheid voor de ambtenaar. Zijn tweede grote bezwaar was dat
'de Regering haar verantwoordelijkheid tegenover de voormalige Nederlandsch-Indische ambtenaren onvoldoende gevoelt'. Vanwege de ongerust
heid bij de Nederlandse ambtenaren in Indonesië moest dit wetsontwerp
toch maar zo spoedig mogelijk wet worden. Wel liet hij de minister weten
evenmin als Jonkman genoegen te nemen met de regeling van het beroepsrecht en onderschreef hij de wens dat de amvb spoedig ter bekrachtiging aan
de Staten-Generaal zou worden aangeboden. 'Ik wil niet verhelen, dat ik die
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aandrang ook daarom uitoefen, omdat bij de behandeling van dat wets
ontwerp beter dan thans aandacht zal kunnen worden geschonken aan ver
schillende punten waarop ik niet bevredigd ben.' Zo wenste hij het recht op
vrije overtocht uit te breiden en de vestigingseis voor nagelaten betrekkin
gen van Indische Nederlanders te laten vallen.917
Ook ARP-woordvoerder Algra onderschreef de rede van Jonkman. Hij
wees in het bijzonder op 'het warme gevoel' in diens rede. 'Ik zal natuurlijk
niet zeggen, dat dat warme gevoel niet bij de Regering aanwezig is, maar
meen wel, dat zij er in de stukken niet in is geslaagd van die gevoelens vol
doende te doen blijken.' Uit de stukken bleek soms 'een toon van onwil'.
'Hoe komt de regering er toe op dezen toon en deze wijze te antwoorden;
hoe komt zij er toe zo telkens de feiten, die in het geding zijn, min of meer
te ontwijken? Ik wil gaarne de voor de Regering meest gunstige verklaring
aannemen en meen, dat hier uit spreekt een zekere verlegenheid, die zich
van de Regering heeft meester gemaakt bij de ontwikkeling van den gang
van zaken.’ Het stak Algra dat de regering blijkbaar niet de juiste toon wist
te treffen ook al had ze zich van de situatie aldaar op de hoogte kunnen stel
len. 'Deze mensen in Indonesië zitten met hun neus op de feiten. Zij ma
ken dagelijks kennis met bijna ondraaglijke moeilijkheden en bemerken tot
hun verwondering, dat iedere Nederlandse Minister, die in Indonesië is ge
weest, in Nederland terugkeert als een blijmoedig mens en reeds bij het ver
laten van het vliegtuig de gelegenheid te baat neemt om van zijn optimis
me blijk te geven. Men is in ambtenarenkringen in Indonesië nu zo ver, dat
men om dat optimisme glimlacht. Maar men gaat ook wel verder en maakt
bij dat optimisme bittere kanttekeningen.' Als voorbeeld van zo'n ongeluk
kige toonzetting herinnerde Algra aan de uitspraak van onderwijsminister
Rutten die bij terugkomst uit Indonesië had verklaard dat verschillende
ambtenaren in Indonesië nerveus waren.
Algra wees op de recente ontwikkelingen. Het was inmiddels duidelijk
dat de RIS geen prijs stelde op het overgrote deel van het Nederlandse amb
tenarenkorps; de RIS werd geruisloos vervangen door de Republik Indo
nesia zoals die in 1945 was uitgeroepen, 'zodat in feite alweer een nieuwe
overdracht van deze ambtenaren heeft plaatsgehad'; er hadden 'revolutio
naire verschuivingen plaats, zodat de regering van een deelstaat die men
vandaag op loyale wijze dient, morgen terzijde wordt geschoven en wordt
veroordeeld als zijnde een element van ontbinding of van obstructie'; er
was sprake van 'intimidatie, infiltratie en ondermijning' en de persoonlijke
veiligheid van de ambtenaren liep gevaar. Het wetsontwerp paste niet
langer bij de omstandigheden en Algra vroeg zich af of hij wel voor het ont
werp kon stemmen. 'Wanneer verwerping van dit wetsontwerp zou bete
kenen gelegenheid bieden aan dit Kabinet - of wanneer dit Kabinet het niet
wenst, aan een ander Kabinet - om met de Kamer in overleg te treden om
trent een oplossing, die eervol is, èn voor de ambtenaren èn voor Neder
land, en tegelijk een oplossing, die niet in strijd is met de feitelijke ontwik
keling, zoals die zich na de aanvaarding van het wetsontwerp door de
Tweede Kamer heeft voorgedaan, dan zouden wij er ernstig over denken of
het niet een zaak is van plicht en politiek beleid om tegen dit wetsontwerp
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te stemmen.' Hij wenste evenwel eerst het antwoord van de minister af te
wachten.918
H.M. van Lieshout (KVP) verklaarde ondanks verschillende bezwaren
vóór het ontwerp te zullen stemmen. Tegen stemmen leek hem gezien de
onrust, 'om niet te spreken van de wanhoop’, van de vele ambtenaren on
verantwoord. Bovendien kregen de Staten-Generaal nog de kans zich over
enkele onderwerpen uit te spreken bij de behandeling van de amvb. De
kwestie van de afvloeiingscommissies diende echter in deze Kamer nog wel
afdoende geregeld te worden aangezien hierover geen nader beraad meer
mogelijk zou zijn als het ontwerp tot wet was verheven. De regering dacht
daarbij aan twee commissies waarvan een in Indonesië en een in Den Haag.
Van Lieshout wenste te volstaan met één commissie in Nederland aange
zien het 'ondenkbaar' was dat er in Indonesië, 'gelet op de ervaringen in de
laatste tijd opgedaan', een commissie zou kunnen worden gevormd die on
afhankelijk haar taak kon uitvoeren. Een beroepsprocedure in de vorm van
een appel op de minister kon ook bij Van Lieshout niet door de beugel van
wege mogelijke verstrengeling van belangen.919
Kerstens stelde dat de beide veronderstellingen die aan het ontwerp ten
grondslag lagen onjuist waren: in de eerste plaats de gedachte dat de RIS op
de voortgezette hulp van de Nederlandse ambtenaren zat te wachten en in
de tweede plaats de veronderstelling dat de ambtenaren allemaal graag zou
den weggaan als er gunstige afvloeiingsvoorwaarden waren. Kon men de
regering hiervan een verwijt maken? Volgens Kerstens trof de regering
zeker ten aanzien van de tweede veronderstelling een 'ernstig verwijt'. Im
mers, al bij het begin van de RTC was de regering 'gewaarschuwd (...), dat
het zogenaamde verlangen van de ambtenaren in Indonesië om er zo snel
mogelijk uit te lopen niet aanwezig was'. Als er voldoende waarborgen van
'rechtszekerheid en van waardigheid' waren geschapen zouden de ambte
naren graag gebleven zijn. 'Ik herhaal (...) dat dit aan de betrokken Regeringsinstanties al bij het begin van de Ronde-Tafelconferentie meer dan
eens is uiteengezet door mensen, die van de Indonesische verhoudingen
iets intiemer op de hoogte waren.’ Evenals Algra hekelde Kerstens de be
nadering van de regering die niet meer dan 'plichtmatig' leek. Zijn par
tijgenoot, minister Rutten, kreeg ook van Kerstens een reprimande. 'Dat
ambtenaren en particulieren tegen de zolder springen, als zij horen, dat Mi
nisters, die uit Indonesië terugkeren, weinig anders hebben geconstateerd
dan rozengeur en maneschijn, is maar al te goed te begrijpen. Het is goed,
dat men hoort, dat er in Nederland ook zijn, die er anders over denken dan
de Regering en dan laatstelijk de Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, die zeide, dat veel van de onrust bij de Nederlandse ambte
naren in Indonesië was toe te schrijven aan een zekere mate van zenuw
achtigheid. Ik aarzel om het te zeggen, maar ik vind, dat dit op het onge
paste af is.' Kerstens vroeg de regering de ambtenaren loyaal en royaal tege
moet te komen bij de nadere regeling bij amvb, vooral nu door de monetai
re maatregelen van de Indonesische regering de spaargelden flink waren ge
reduceerd en het leven in Indonesië peperduur was geworden. Kerstens
kondigde aan dat 'ten minste de grote meerderheid van mijn fractie' voor
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het wetsontwerp zou stemmen, 'maar wij zouden toch wel zeer gaarne
zien, dat er ondertussen nog een aanvullend wetsontwerp en eventueel al
gemene maatregelen van bestuur zouden komen, die aan de door mij en
anderen genoemde bezwaren tegemoet zouden komen'.920
CHU-senator De Zwaan ten slotte verklaarde dat zijn fractie vóór het ont
werp zou stemmen. 'Het is een brug, die men niet roekeloos moet afbreken,
ook al zijn er zware en ernstige opmerkingen te maken over haar fundering
en bouw.'921
Een 'nuchtere' regeling
Minister Götzen was 'bijzonder getroffen door de bewogen toon' die in de
verschillende redevoeringen te beluisteren viel. Ook hem zou het geen
moeite kosten 'zeer bewogen' te spreken. Bovendien waren er verschil
lende collega-ministers 'die ook zelf in Indonesië alles hebben doorgemaakt
(...), die zelf zeer nabije verwanten in het graf hebben zien dalen, die zelf
nog tal van familieleden hebben in Indonesië, die daar nog in dienst zijn,
die zelf zeer vele vrienden daar hebben en die dus weten, wat er in Indo
nesië gebeurt en gebeurd is'. Toch wilde hij liever zakelijk blijven, omdat
'het hier gaat om een nuchtere regeling in het belang van de ambtenaren,
die zullen afvloeien. (...) Een nuchtere regeling, waarbij ook het financiële
element wel degelijk een rol speelt.'
Götzen was ook niet overtuigd van de noodzaak van de uitgebreide be
handeling door de Eerste Kamer. 'Ik veroorloof mij tegenover hun uiteen
zettingen (van Jonkman en Wendelaar, auteurs) te stellen, dat weliswaar
door dit lange tijdsverloop telkens meer nieuwe gegevens voor de dag zijn
gekomen, die in de beschouwingen konden worden betrokken, maar dat
daar tegenover staat het grote verlies (...) dat door deze lange duur de Garan
tiewet niet reeds enige maanden geleden in werking kon treden, dat de
Militaire Garantiewet ook nog steeds niet is uitgevaardigd, en dat daardoor
op zich zelf een sfeer van onrust is geschapen, die ook in deze materie slecht
heeft gewerkt.'
De minister hield vol dat een vrije keuze niet mogelijk was geweest. 'Het
is een onmiskenbaar feit, dat men van beneden af en speciaal in de kringen,
die vroeger de Repttblik Indonesia hebben gediend, sterke aandrang uitoe
fent om de Nederlandse ambtenaren opzij te zetten en dat men in verschil
lende geledingen bovenaan nog niet voldoende kracht kan opbrengen om
hieraan de nodige weerstand te bieden, maar dat wil niet zeggen, dat
daarom het uitgangspunt fout is.' Hij was er evenwel van overtuigd dat die
bewegingen tot rust zouden komen en dat dan zou blijken dat men meer
Nederlandse ambtenaren nodig had dan men dacht. 'Men denkt alleen in
verschillende kringen, dat zij overbodig zijn.' In de volgende passage klonk
toch ook de erkenning door dat met een vooruitziende blik het ook anders
had gekund: 'De Regering is van mening, dat - zij het ook, dat het uitgangs
punt in verschillend opzicht wellicht anders gesteld zou zijn, indien men
tijdens de Ronde-Tafelconferentie had kunnen voorzien, wat na een half
jaar of een jaar zou gebeuren - nu dit eenmaal zo is, dit uitgangspunt het
614

Financiële afwikkeling van de RTC-overeenkomst

enige is, waarvan de Garantiewet zou kunnen uitgaan en dat de Garantie
wet daarvan de logische consequentie is.' Ten aanzien van het 'gevoelig be
toog' van Jonkman over de Indische Nederlanders antwoordde Götzen dat
ook zij onder de garantieregeling vielen zolang men niet opteerde voor het
Indonesische staatsburgerschap. Voor die keuze hadden zij twee jaar de tijd.
Het ging te ver ook garanties te verlenen aan staatsburgers van een vreem
de mogendheid, 'ook al is die Mogendheid dan onze Uniepartner’. Götzen
beloofde wel een onderzoek naar de uitreiking van bewijzen van Nederlan
derschap, die volgens sommige woordvoerders uiterst stroef zou verlopen.
Hij hield vast aan de gedachte van twee afvloeiingscommissies, hoewel
hij toegaf dat de onafhankelijkheid van de Indonesische afvloeiingscommissie moeilijk te waarborgen was. Ook verklaarde hij niet te kunnen vol
doen aan de wens om beroep open te stellen bij de Centrale Raad van Be
roep, omdat hiervoor een wettelijke regeling was vereist. Hij zou wel bij de
samenstelling van het beroepscollege rekening houden met de door de Ka
mer geuite wensen. Ten slotte deed hij een beroep op Algra toch vóór het
ontwerp te stemmen, hoewel het dan niet volmaakt was.922
Jonkman toonde zich weinig onder de indruk van de rede van de mi
nister. Hij had geen ander geluid van achter de regeringstafel gehoord dan
hij ondertussen gewend was uit de schriftelijke stukken. 'Dat het gemakke
lijk is ons in onze bewogenheid, wat dit betreft te laten gaan, is ongetwijfeld
volkomen juist. Dat deze zaak ook een nuchtere zijde heeft en vóór alles
(...) een financiële zijde, was zonder meer duidelijk, maar dat niettemin het
vraagstuk, dat ons thans bezighoudt, onvoldoende recht wedervaart, is naar
mijn mening even duidelijk.' Dat de regering slechts vertegenwoordigd was
door de minister zonder Portefeuille kon Jonkman ook maar matig waar
deren. Hij vroeg hij zich af of de regering door het wegblijven van de mi
nister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, wenste te adstrueren dat het
hier een 'uiterst nuchtere regeling (gold), welke alleen een financieel aspect’
had. Dat Götzen tijdens zijn laatste rede opnieuw het woord 'bandeloos
heid' in de mond had genomen was 'tegen de haren opstrijken’ en volgens
de PvdA'er niet verstandig. Hij was ook niet tevreden over het antwoord
van de regering op de vraag hoe deze zich voorstelde de Staten-Generaal op
de hoogte te houden. Dat de minister de commissie voor Indonesische za
ken van de Tweede Kamer te zijner tijd inlichtingen zou verstrekken, mis
kende het feit dat ook de Eerste Kamer recht had op informatie. 'Hoe anders
revisie nodig is, is voor mij nog duister.' Jonkman herhaalde nog eens dat
vermoedelijk zijn gehele fractie, of althans de meeste leden daarvan vóór
zouden stemmen. Ten slotte diende hij de aangekondigde motie in waarin
de regering werd opgedragen te bevorderen dat er een onafhankelijk college
voor administratieve rechtspraak als beroepsinstantie werd ingesteld. De ju
risten van de regering dienden dan maar uit te zoeken of dit door een wijzi
gingswet of anderszins diende te gebeuren. De motie was mede-ondertekend door Kerstens, Algra, De Zwaan en Wendelaar. Kerstens was niet te
vreden gesteld door de stellingname van Götzen inzake de afvloeiingscom
missies. Hij diende dan ook een motie in die de regering vroeg om in plaats
van twee afvloeiingscommissies er één in te stellen, en wel in Den Haag. De
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motie was mede-ondertekend door Wendelaar, (en later ook nog door)
Jonkman, De Zwaan en Algra.923 Algra verklaarde in tweede termijn dat
het wetsontwerp niet meer paste bij de gegeven situatie en hij kondigde aan
niet voor het ontwerp te zullen stemmen.924
Götzen verontschuldigde zich voor het gebruik van de term bandeloos
heid in eerste termijn. Beter ware geweest te spreken van 'ongeremde vrij
willigheid'. Ook excuseerde hij zich voor de afwezigheid van minister Van
Maarseveen, die 'wegens andere dringende ambtsbezigheden' verstek
moest laten gaan. De minister zegde voorts toe dat de regering zo spoedig
mogelijk zou komen met een Bevestigingswet voor de amvb. De bespre
kingen in de Eerste Kamer gaven hem aanleiding 'deze algemene maatregel
van bestuur, die op stapel staat, nog eens te bezien, om, zoveel als de Re
gering meent dat mogelijk is, tegemoet te komen aan de geuite wensen'.
Götzen bleef het oneens met Kerstens over de vraag of er één of twee af
vloeiingscommissies dienden te worden gevormd. Het ging hem te ver te
stellen dat er geen onafhankelijke commissieleden te vinden zouden zijn
in Indonesië. In zijn slotbeschouwing wees Götzen nog eens op de moei
lijke financiële positie waarin Nederland zich bevond. Alles in beschou
wing genomen bleef de regering van oordeel 'dat het in het wetsontwerp
ontworpen systeem van garanties het beste is, dat zij in de gegeven om
standigheden heeft kunnen bereiken'.925
Het wetsontwerp werd vervolgens met 28 tegen 5 stemmen aangenomen.
Tegen stemden de leden van de ARP-fractie. De motie-Jonkman werd zon
der hoofdelijke stemming aangenomen. De motie-Kerstens werd met 22 te
gen 11 stemmen aangenomen. De tegenstemmers waren allen PvdA'ers
met uitzondering van Jonkman, plus KVP-senator G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck.926 Op 2 juni trad de Garantiewet in werking.
Uitvoering van de Garantiewet
Twee weken na het Eerste-Kamerdebat, op 23 mei, verscheen de regerings
nota over de ontwikkelingen in Indonesië. Daarin kwam ook de positie van
de Nederlandse ambtenaren aan de orde. De regering weet de teleurstelling
en verontrusting bij de ambtenaren aan een complex van factoren, die het
verblijf in Indonesië sterk bemoeilijkten. Het aantal Nederlandse ambte
naren dat door Indonesiërs werd vervangen was groter dan verwacht en be
perkte zich niet alleen tot de topambtenaren. Daarnaast werd van hun ad
viezen geen nota genomen. De door de RIS doorgevoerde korting op de
ambtenarensalarissen gold als gevolg van de RTC-akkoorden niet voor Ne
derlanders en dat gaf natuurlijk scheve verhoudingen. Voor het trans
fereren van de in Indonesië verdiende gelden naar het buitenland moesten
deviezencertificaten worden gekocht. Gelukkig kwam de Indonesische
overheid de Nederlandse ambtenaren tegemoet door de kosten van devie
zencertificaten ten behoeve van bijvoorbeeld verlofsalarissen en wachtgel
den voor haar rekening te nemen. Aanvullende monetaire maatregelen
van de Indonesische overheid, die samenhangen met de verkapte devalua
tie, maakten het echter moeilijker geld naar Nederland te transfereren, het616
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geen de onzekerheid verder vergrootte. Daarnaast nam de criminaliteit toe,
stegen de kosten van levensonderhoud, verslechterde de huisvesting en
kwam het Nederlandstalige onderwijs op de tocht te staan.927
De politieke verwikkelingen in Indonesië plaatsten de ambtenaren nog
in een extra moeilijke positie; sommigen werden zelfs gearresteerd. Daar
waar het Indonesische leger in Oost-Indonesië het gezag in handen nam,
volgden onmiddellijk arrestaties van Nederlandse functionarissen. De ka
merleden Gerbrandy en Welter vroegen de minister om een opgave van
Nederlanders die na de soevereiniteitsoverdracht in Indonesië een geweld
dadige dood waren gestorven of waren gearresteerd. Van Maarseveen zegde
hun dit tijdens het kamerdebat op 26 mei toe.928
De regering deelde de Kamer bovendien mee dat de Indonesische over
heid afzag van de diensten van de Nederlandse bestuurs- en rechterlijke
ambtenaren; zij zouden allen afvloeien onder de voorwaarden die waren
opgenomen in de RTC-overeenkomst. De Indonesische regering stelde ook
geen prijs meer op de kandidaat-Indische ambtenaren die aan de universiteiten van Leiden en Utrecht in opleiding waren. De kandidaten hadden
zich door middel van een contractuele verbintenis met de Nederlands-Indische staat vastgelegd na de opleiding in Indonesië te dienen. De RIS be
sloot de kandidaten van deze verbintenis te ontheffen met kwijtschelding
van de genoten bijdragen in de studiekosten. Tot slot deelde de regering
mee dat nu de Garantiewet ook door de Eerste Kamer was aanvaard, het
parlement op korte termijn ook de amvb, waarin de uitkeringen voor vrij
willig afgevloeide ambtenaren werden geregeld, tegemoet kon zien.929
In het kamerdebat van 25 mei over de regeringsnota kwam de positie van
de Nederlandse ambtenaren slechts zijdelings aan de orde. De kamerleden
hielden hun kruit droog voor de behandeling van de begroting van Over
zeese Gebiedsdelen, een maand later op 18 en 19 juli. In de MvA bij deze
begroting kwam de regering tegemoet aan de moties-Jonkman en -Kerstens.
Met betrekking tot de motie-Kerstens deelde zij mee dat er toch twee af
vloeiingscommissies zouden worden benoemd, maar dat voor de commis
sie in Djakarta personen zouden worden gevraagd die in Nederland geves
tigd waren, alsmede één SVO-vertegenwoordiger. Inzake de motie-Jonkman stelde de regering voor dat de minister van Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen als beroepsinstantie zou worden gehandhaafd, maar dat deze
zich zou laten voorlichten door een commissie van drie (de voorzitter en
twee leden van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht). De minister zou
haar advies in de regel overnemen. Verder verzekerde de regering dat de
toegezegde herplaatsing de aandacht had van de subcommissie voor
arbeidsbemiddeling, onderdeel van de interdepartementale coördinatiecom
missie voor gerepatrieerden 930
Tijdens de plenaire behandeling hamerde De Graaf er op dat Nederland
niet lijdzaam kon toezien hoe de Nederlandse ambtenaren in dienst van In
donesië verkommerden en geestelijk verpauperden. Hij vroeg de regering
dringend om een zeer ruime toepassing van de Garantiewet als de Indonesi
sche regering de ambtenarenproblematiek niet op korte termijn bevredi
gend oploste. Zijn collega Van de Wetering hekelde nogmaals de over617
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haaste totstandkoming van de Garantiewet, waaraan grote bezwaren kleef
den, zoals in de Eerste Kamer duidelijk was aangetoond. Bij de volksver
tegenwoordiging leefde sterk de wens tot herziening van de regeling. Hij
verwachtte dan ook 'dat de regering na de eerste ervaring met de werking
dezer wet te hebben gehad met voorstellen tot aanvulling, verbetering en
wegneming van niet voorziene onbillijkheden zal komen’.931 Stufkens
pleitte voor een mantelcontract tussen de Nederlandse en Indonesische
staat. Hierin zou moeten worden vastgelegd wat de rechtspositie, de mate
riële mogelijkheden en de toekomstverwachtingen voor de individuele
ambtenaar in dienst van Indonesië zouden zijn. Van een dergelijke collec
tieve arbeidsovereenkomst zou voor de individuele ambtenaar een per
soonlijk contract kunnen worden afgeleid.932 Götzen vond het voorstel van
Stufkens 'sympathiek' en nam het in overweging. Voor verbetering en aan
vulling van de Garantiewet, zoals door Van de Wetering bepleit, vond de
minister het nog te vroeg. Hij wilde eerst de praktijk afwachten.933
Volte face
Intussen zat de Indonesische regering met de Nederlandse ambtenaren in
haar maag. Ten gevolge van de RTC-akkoorden slokten zij aanzienlijke be
dragen op, terwijl veel van hun taken door Indonesiërs waren over
genomen. Nederlandse rechterlijke ambtenaren, politiefunctionarissen en
binnenlands-bestuursambtenaren die naar Djakarta waren gedirigeerd, wer
den tot ledigheid gedwongen. De Indonesische regering ontsloeg hen echter
niet, want dat zou haar conform de RTC-overeenkomsten te veel geld kos
ten. De Nederlandse ambtenaren die nog wèl een betrekking vervulden,
werden door hun superieuren genegeerd en voelden zich volslagen nutte
loos.
Op 15 juli 1950 betoogde minister Van Maarseveen voor de vaste kamer
commissie voor Uniezaken dat de impasse moest worden doorbroken ten
gevolge waarvan Nederlandse ambtenaren geen ontslag konden nemen
(omdat zij anders hun rechten zouden verliezen), terwijl de Indonesische
regering ze niet kon ontslaan (vanwege de verstrekkende financiële gevol
gen). Nederland zou de RIS het volgende voorstel doen: alle Nederlandse
ambtenaren werden in de gelegenheid gesteld de RIS te verlaten, waarna
hun eervol ontslag niet op verzoek zou worden verleend. Nederland zou
in dit geval een kwart van de kosten van de op het tijdstip van ontslag gel
dende afvloeiingsregeling betalen. De regering zou dus alsnog het vrijwilligheidsprincipe introduceren. Dit was evenwel afhankelijk van de Indone
siërs die voor 75% van de kosten van de afvloeiingsregeling moesten op
draaien. Tot onderhandelingen met de Indonesiërs kwam het echter niet.
De regering kreeg geen meerderheid van de commissie achter haar voorstel.
De Graaf bijvoorbeeld voorzag nieuwe onrust onder de ambtenaren bij
nieuwe onderhandelingen.934 En volgens Romme was de beste weg de Ga
rantiewet overeind te houden en ruim toe te passen, want een 'volte face
van de regering' zou slecht overkomen, niet alleen in Indonesië, maar ook
in eigen land.
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Van Maarseveen erkende de volte face, maar ruime toepassing van de
Garantiewet betekende de facto vrijwilligheid en zou aanzienlijke kosten
voor Nederland tot gevolg hebben. De minister las nog een telegram van
Hirschfeld voor, waarin deze de regering zelfs voorstelde de Nederlandse
bijdrage te verhogen tot vijftig procent van de totale afvloeiingskosten van
ambtenaren. Op een vraag van Romme bevestigde Götzen vervolgens dat
het regeringsvoorstel financieel gunstiger was dan het ruim toepassen van
de Garantiewet. Hierbij zette De Graaf vraagtekens omdat hij verwachtte dat
bij vrijwilligheid meer mensen een beroep op de regeling zouden doen. Mi
nister Van Maarseveen deed nog een laatste poging het voorstel te redden
en bracht een ander argument naar voren: bij een vrijwillige afvloeiing zou
de RIS haar houding tegenover de Nederlandse ambtenaren moeten verbe
teren, omdat zij anders te veel ambtenaren zou verliezen. Het mocht niet
baten: alleen PvdA en W D steunden het regeringsvoorstel. De commissie
drong ten slotte bij de regering er op aan de afvloeiingscommissies, voort
vloeiend uit de Garantiewet, zo spoedig mogelijk in te stellen.935
De instelling van de afvloeiingscommissies
Voor de regering zat er dus niets anders op dan de Garantiewet uit te voeren
en twee afvloeiingscommissies in te stellen, één in Djakarta en één in Den
Haag. De samenstelling van de eerste leverde geen noemenswaardige pro
blemen op, die van de tweede wèl. Van Maarseveen en Götzen hadden zich
namelijk voorgesteld in de Haagse commissie senator Jonkman en de
Tweede-Kamerleden De Graaf en Meijerink te benoemen. De Nederlandse
ambtenaren zouden hierdoor gesterkt worden in hun vertrouwen in deze
commissie. Dit voornemen stuitte op verzet van Drees, Van Schaik en
Lieftinck. Zij achtten het principieel onjuist kamerleden in deze commissie
te benoemen en vergeleken de werkwijze van de commissie met die van de
Raad van State. Hoewel zij verwachtten dat de commissie naar eer en gewe
ten zou handelen, voorzagen zij problemen aangezien de desbetreffende ka
merleden op het standpunt stonden dat alle Nederlandse ambtenaren uit
Indonesië weg konden gaan als zij dat wensten. Ter verdediging merkte
Götzen op dat de drie op grond van hun persoonlijke kwaliteiten waren
aangezocht. Bovendien werden in andere commissies, ter uitvoering van
bepaalde wetten, ook kamerleden benoemd. Het kabinet liet de verant
woordelijkheid voor de benoemingen uiteindelijk aan de minister van
Uniezaken.936 Op 3 augustus 1950 werd de Haagse commissie geïnstalleerd.
Voorzitter werd Jonkman, tweede voorzitter De Graaf en lid Th.M.J. Licht
veld van de SVO. Tot plaatsvervangende leden waren benoemd Meijerink
en W.H.K. Vermeulen (SVO) 937
Tijdens de begrotingsbehandeling van Uniezaken en Overzeese Rijks
delen in de senaat op 2 november 1950 concludeerde Jonkman terecht dat de
regering zich in haar opstelling ten aanzien van het ambtenarenvraagstuk
had vergist en zich er onvoldoende rekenschap van had gegeven dat na de
soevereiniteitsoverdracht twee soevereine staten naar voren traden. Daar-
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vóór had de soevereine Nederlandse regering vanuit Den Haag over haar
ambtenaren kunnen beslissen, daarna kon dit niet meer.938
Bevestigingsw et amvb
De wettelijke regeling ter bevestiging van de amvb die door de Tweede Ka
mer via de motie-Meijerink was afgedwongen en waarin de materie van de
onderstand nader was uitgewerkt, werd op 4 september 1950 bij de Tweede
Kamer ingediend.939 De onderstandsuitkeringen waren bedoeld voor diege
nen die vrijwillig ontslag wensten te nemen en waren in het algemeen op
lagere bedragen vastgesteld dan de afvloeiingsvoorwaarden voor hen die
mèt toestemming van de afvloeiingscommissie de dienst verlieten.
Het wetsontwerp oogstte weinig lof, zo bleek uit het op 28 februari 1951
verschenen VV. De onderstandsregeling was te minimalistisch. De moei
lijkheden waarin de ambtenaren na de soevereiniteitsoverdracht waren be
land, waren volgens zeer veel leden mede het gevolg van het ontbreken
van een onvoorwaardelijk vrijwilligheidsbeginsel. De situatie in Indonesië
was inmiddels zo verslechterd dat vrijwel alle ambtenaren aanspraak kon
den maken op de garantieregeling omdat van hen redelijkerwijs niet ver
wacht kon worden onder deze omstandigheden verder te dienen. De nieu
we minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, L.A.H. Peters (KVP)
prees in de MvA juist de bestaande Garantiewet, omdat uit de ervaringen
met de afvloeiingscommissie was gebleken dat het stelsel bevredigend
w erkte.940 De ingestelde garantiewetcommissies hadden tot juni 1951 1612
beroepsprocedures afgehandeld waarvan er 1361 waren toegewezen.941
De onderstandsregeling had daarmee voor zowel regering als parlement
veel aan betekenis verloren. Tot dat moment was slechts aan dertig ambte
naren onderstand toegekend! Wellicht dat hierdoor de regering zich de kri
tiek van de Kamer op het minimalistische karakter van de regeling aantrok
en de regeling verruimde. Het principe bleef echter overeind dat er een ze
ker verschil diende te bestaan tussen de uitkeringen bij vrijwillige dienstbeëindiging en dienstbeëindiging mèt toestemming van de afvloeiingscom
missie. Blijkbaar was de Kamer met deze tegemoetkomingen tevreden ge
steld. De openbare behandeling in de Kamer hield niet meer in dan een
korte beschouwing van de voorzitter van de commissie van rapporteurs, De
Graaf, waarin deze zich tevreden toonde over de aangebrachte wijzigingen
in het wetsontwerp 942
Aanpassing Garantiewet
Tijdens de parlementaire behandeling van de eerder besproken Garantiewet
voor (ex-)KNIL-militairen werd een motie-De Graaf aangenomen, waarin
de regering werd verzocht de vestigingseis in het Koninkrijk voor aan
spraken op de Garantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indonesië te
schrappen. De motie was voor de regering aanleiding de gehele materie op
nieuw te bezien. De bedoeling van het wetsontwerp was de beletselen voor
het aanvaarden van het Indonesische staatsburgerschap weg te nemen. De
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bestaande Garantiewet stelde allereerst als voorwaarde voor toekenning
van garanties, dat de betrokkene gevestigd moest zijn in het Koninkrijk.
Daarnaast was niet alleen het bezitten van het Nederlanderschap op 5 au
gustus 1949, maar ook het behoud ervan een vereiste.943 De regering toonde
zich in tweeërlei opzicht bereid de vestigingseis te verzachten, zonder deze
te schrappen. Allereerst werden de garanties ook gegeven indien de betrok
kene gevestigd was in Indonesië, maar wel Nederlander bleef, als hij dat
wenste. Daardoor konden de Indische Nederlanders die zich in Indonesië
wensten te vestigen, tegemoet worden gekomen. Daarnaast behielden zij
die op 5 augustus 1949 Nederlander waren, maar na die datum het Indone
sische staatsburgerschap hadden verkregen, indirecte garanties ten aanzien
van de pensioenverplichtingen van Indonesië. Op die manier kon worden
voorkomen dat aanvaarding van de Indonesische nationaliteit door Indi
sche Nederlanders verlies van de garanties betekende. Het wetsontwerp
werd op 16 oktober in de Tweede Kamer en op 19 december 1951 in de Eerste
Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen.944 De wet werd van
kracht op 21 december (Staatsblad, 592). Van de 7700 ambtenaren in vaste
dienst en vijfduizend tijdelijke ambtenaren van Nederlandse nationaliteit
die bij de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 van de VFR naar
de RIS overgingen, waren eind 1953 nog slechts 2100 ambtenaren in vaste
en 2200 in tijdelijke dienst. Voor zover de ambtenaren in vaste dienst niet
op normale wijze wegens leeftijd en diensttijd werden ontslagen, waren zij
op de volgende wijze afgevloeid: op basis van de RTC-overeenkomsten in
de jaren 1950 en 1951 ongeveer 1800 personen; na 27 december 1951 op basis
van het vooroorlogse Indische wachtgeldreglement ongeveer achthonderd
personen. De uitbetaling van de wachtgelden in Nederland vond op roepiabasis plaats. Op grond van de Garantiewet werden deze uitkeringen aange
vuld tot het wettelijk minimum. De groep van 1800 personen deed een
rechtstreeks beroep op de Garantiewet en kwam dus volledig ten laste van
het Rijk. Van de ontslagen vooroorlogse tijdelijke ambtenaren deden er
honderd een rechtstreeks beroep op de Garantiewet. Op 27 december 1949
waren drieduizend kortverbanders in dienst van de RIS, zeshonderd vloei
den voortijdig af, van wie er driehonderd een beroep deden op de Garantie
wet.
Wijzigingswet: regering gaat definitief om
Op 3 december 1953 werd het lang verwachte wetsontwerp-Wijziging Ga
rantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indonesië bij de Tweede Kamer in
gediend.945 Bij de behandeling van de Garantiewet in de Eerste Kamer in
mei 1950 was al een technische herziening in het vooruitzicht gesteld. De
wijzigingswet bleek echter niet alleen technische wijzigingen te bevatten,
maar ook principiële. Als gevolg van 'de verslechtering van de levensom
standigheden van de nog in dienst zijnde ambtenaren’ was volgens de
regering 'thans het ogenblik aangebroken om de nog in dienst zijnde ambtenaren-Nederlanders de gelegenheid te bieden geheel naar eigen verkiezing
de dienst te verlaten op de voet van de RTC-bepalingen'. De regering was
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derhalve helemaal om: uiteindelijk was er dan toch sprake van een vrije
keuze van de ambtenaren. De Kamer had alsnog bereikt waar zij al vanaf
het eerste begin voor had gepleit. De ambtenaren die onder de nieuwe wet
ontslag namen hadden dus ongeacht hun redenen en onafhankelijk van
een beoordeling door de afvloeiingscommissies recht op de garantie-uitkeringen. Zij waren derhalve beter af dan degenen die in de voorafgaande
jaren vrijwillig ontslag hadden genomen en aanspraak maakten op de on
derstandsregeling en niet, via de afvloeiingscommissies, op de ruimere garantie-uitkeringen. De regering billijkte dit onderscheid door dit te zien als
een 'billijke compensatie (...) voor het feit, dat zij zoveel langer, dikwijls on
der moeilijke omstandigheden, in de RIS-dienst zijn aangebleven en daar
door wellicht gunstige kansen op de arbeidsmarkt in Nederland hebben la
ten voorbijgaan'.
Een tweede principiële wijziging was de verlenging van de garantiewettermijn met twee jaar, waarbij echter de restrictie gold dat de wachtgeldtermijn uiterlijk per 31 december 1959 eindigde.946 Met deze wijziging wilde de
regering bereiken dat van de Garantiewet geen prikkel uitging de dienst te
verlaten, omdat men anders geen aanspraak kon maken op de garanties.
Een onbepaalde termijn vond de regering echter te ver gaan. De derde prin
cipiële wijziging was dat RIS-wachtgelders en gepensioneerden, die in het
buitenland vertoefden a pari tot het Nederlandse guldensbedrag konden
worden uitbetaald en niet in Indonesisch courant, hetgeen velen er van
weerhouden had te emigreren.947
De Kamer was niettemin kritisch over het nieuwe ontwerp. In de StatenGeneraal was vele malen aangedrongen op een herziening van de Garantie
wet die de regering even zovele malen had toegezegd, maar waarvan in
lossing te lang op zich had laten wachten. De garantiewetcommissie in Den
Haag werd geprezen, omdat zij de vele onvolkomenheden van de geldende
wetstekst in de praktijk had weten op te vangen en daarmee de jurispruden
tie had gevormd welke vervolgens kon dienen als grondslag voor het on
derhavige ontwerp.
De Kamer had nog vele wensen. Zo wilde zij van de regering weten of de
voorgestelde opheffing van de beperking van het vrijwilligheidsbeginsel
niet met terugwerkende kracht moest worden verleend; in tegenstelling tot
de regering bleek de Kamer voorstander van onbeperkte verlenging van de
garan tiew et-term ijn .948 De regering ontkende dat zij al veel eerder een
einde had moeten maken aan de beperking van het vrijwilligheidsbeginsel.
Met name 'in de laatste tijd (waren) de algemene omstandigheden, waaron
der de grote meerderheid der ambtenaren moest dienen, zoveel ongunstiger
geworden'. De regering zag dan ook geen aanleiding de verruiming van de
garanties met terugwerkende kracht te verlenen. Op enkele belangrijke kri
tiekpunten reageerde de regering echter wel met nota's van wijzigingen.949
Zo verlengde minister zonder Portefeuille J.M.A.H. Luns de garantiewettermijn tot 31 december 1959 waarmee hij gedeeltelijk tegemoetkwam aan
een amendement van De Graaf. De Graaf wilde de wachtgeldtermijn na
1959 nog vijf jaar laten duren, Luns vond twee jaar evenwel voldoende.950
De gewijzigde wet werd in 1954 zonder hoofdelijke stemming aangenomen
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in de Tweede Kamer op 1 juni en in de Eerste Kamer op 6 juli. De wet werd
vastgesteld op 7 juli (Staatsblad, 312).951
De uittocht van ambtenaren ging na 1953 onverminderd voort. Al eerder
is beschreven dat van de 7700 op het moment van de soevereiniteitsover
dracht nog in vaste dienst zijnde ambtenaren er eind 1953 nog slechts 2100
in Indonesische dienst werkten. Van de 5600 beëindigde vaste dienstcontracten waren er maar liefst circa 4400 voortijdig beëindigd. Eind 1954 waren
er nog 1100 Nederlanders in vaste dienst in Indonesië, het jaar daarop nog
slechts zeshonderd. Van de in totaal 7100 uit de dienst getreden ambtenaren
kwamen er uiteindelijk drieduizend direct ten laste van Nederland omdat
zij niet door Indonesië waren ontslagen en derhalve geen aanspraak kon
den doen op de Indonesische afvloeiingsregelingen. Indien ook rekening
wordt gehouden met de door Nederland verleende indirecte garanties, na
melijk de aanvullingen op de Indonesische regelingen waarvoor Nederland
krachtens de Garantiewet garant stond, dan bedraagt het gecumuleerde be
drag van de door Nederland sinds 1950 tot 1957 aan de ambtenaren ver
strekte garanties ƒ 54,3 miljoen.952
Tot slot

De slepende controverse over Nieuw-Guinea verschafte Indonesië uitein
delijk het motief voor het opzeggen van de financiële regelingen van de
RTC. Nederland kreeg uiteindelijk nog ƒ 600 miljoen op een totale Ne
derlandse vordering van ƒ 4,4 miljard, waarvan de staat als post-concurrente crediteur minder dan ƒ 175 miljoen ontving, uitgesmeerd over een
periode tot 2003. Van een kale kip viel niet méér te plukken. Hierbij moet
wel worden aangetekend dat de Nederlandse onderhandelingspositie werd
verzwakt door het optreden van bepaalde ondernemers, die hierdoor voor
al particuliere belangen s c h a a d d e n . 953 Het bedrijfsleven werd door de over
heid ontzien doordat het zijn verliezen als gevolg van nationalisatie mocht
compenseren met zijn fiscale winst. Het had ook minder belang bij een
uitkering, omdat die werd belast.
Het optellen van de ƒ 2 miljard schuldenkwijtschelding aan Indonesië op
de RTC en de ƒ 1,7 miljard die de Nederlandse staat misliep met de over
eenkomst in Jakarta in 1967, is hetzelfde als het optellen van appels en pe
ren. Toch kan worden gesteld dat met de kwijtschelding in 1967 min of
meer een correctie plaatsvond op de financiële RTC-regeling.
Eerst na de afsluiting van de RTC kregen de KNIL'ers enige duidelijkheid
omtrent hun rechtspositie. Een garantieverklaring die de sociale voorzie
ningen moest waarborgen, werd eerst op 30 juni 1950 gepubliceerd en in het
najaar in de vorm van een wetsontwerp bevestigd. Het kabinet was bang
voor kostbare verplichtingen en liet zich ook ten aanzien van de Garantiewet-KNIL maar moeilijk over de streep trekken.
Direct na de soevereiniteitsoverdracht bleek dat de Indonesische regering
volop gebruik maakte van haar tijdens de RTC bedongen recht tot her
schikking en selectie van de aan haar overgedragen ambtenaren. Voor vele
Nederlandse ambtenaren was de situatie uitzichtloos. De Eerste Kamer, die
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de Garantiewet eerst na de soevereiniteitsoverdracht in behandeling nam,
onderwierp de wet onder invloed hiervan aan een grondige beschouwing.
In de senaat ontstond een geprikkelde stemming omdat de regering een
snelle afhandeling van de Garantiewet probeerde te forceren en bovendien
een te nuchtere en weinig bezielende toonzetting koos in deze gevoelige
materie. De Eerste Kamer zag zich door het optreden van de staat Indonesië
ten opzichte van de Nederlandse ambtenaren gesterkt in haar overtuiging,
die werd gedeeld door de Tweede Kamer, dat het uitgangspunt van de ga
rantieregeling, namelijk een gedwongen overgang, verkeerd gekozen was.
De regering persisteerde echter dat de nieuwe Indonesische regering de be
schikking behoorde te hebben over een ervaren bestuursapparaat. Die pater
nalistische houding, gestoeld op de conservatief-ethische politiek van voor
de oorlog, werd kamerbreed gehekeld, omdat dit argument vooral een dek
mantel vormde die de achterliggende financiële overwegingen moest ver
bergen. De Eerste Kamer ging uiteindelijk toch in meerderheid akkoord, in
de wetenschap dat de materie opnieuw bij de Staten-Generaal ter sprake
kwam, en omdat zij de ambtenaren een regeling, hoe slecht ook, niet wens
te te onthouden.
Medio 1950 bleek opnieuw dat financiële overwegingen een belangrijke
rol speelden in de besluitvorming van de regering. Zij was bereid tot een
volte face door de ambtenaren de gelegenheid te bieden vrijwillig ontslag te
nemen. Deze dienden dan onder de Indonesische afvloeiingsvoorwaarden
te vallen waaraan de Nederlandse regering 50% zou meebetalen. Deze con
structie was goedkoper dan een ruimere toepassing van de Garantiewet,
maar het voorstel kreeg onvoldoende parlementaire steun.
Onder druk van het parlement was het vrijwilligheidselement in de Ga
rantiewet flink versterkt. De garantiewetcommissies interpreteerden de wet,
als gevolg van de feitelijke ontwikkelingen in Indonesië, zo ruim dat zelfs
de facto van vrijwilligheid kon worden gesproken. De regering ging pas bij
de wetswijziging van eind 1953 formeel overstag door een volledige erken
ning van het vrijwilligheidselement. Het parlement behaalde hiermee uit
eindelijk een belangrijke politieke en morele overwinning omdat die om
mezwaai de regering ertoe dwong te erkennen dat de verplichte overgang
noch in het belang van de ambtenaar noch in het belang van Indonesië was
gebleken.

Politieke verwikkelingen

Hoofdthema's na de RTC bleven de strijd om het zelfbeschikkingsrecht en
de kwestie Nieuw-Guinea. Het zelfbeschikkingsrecht was door aanvaarding
van het amendement-Oud actueel gebleven, althans in de Nederlandse po
litiek. Het bleef op de politieke agenda staan en zou nog voor veel politiek
gekrakeel zorgen. Mede als gevolg van de kwestie-Ambon torpedeerde In
donesië het zelfbeschikkingsrecht en onder druk van de TNI transformeer
de Soekarno Indonesië tot een eenheidsstaat. Nederland was daarna niet
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meer tot concessies inzake Nieuw-Guinea bereid. De prijs die hiervoor be
taald moest worden was echter hoog: een kabinetscrisis, een verwijdering
tussen Oud en Stikker en het aftreden van Van der Goes van Naters. Maar
vooral een verwijdering tussen Indonesië en Nederland en oplopende
spanningen, die later tot een gewapend treffen dreigden uit te lopen.
Daarnaast bezorgden de repatrianten de regering huisvestingsproblemen,
welke enkel met dwangmaatregelen opgelost konden worden. Door de ge
meenten financiële compensatie te geven werd de weerstand in het parle
ment tegen dat beleid weggenomen.
M inisteriële com petentiestrijd

Op 27 december 1949 werd de naam van het ministerie van Overzeese Ge
biedsdelen veranderd in het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijks
delen. Daaraan was een strijd vooraf gegaan tussen de ministeries van Bui
tenlandse Zaken en Overzeese Gebiedsdelen. Stikker wilde Indonesië in
zijn portefeuille, nu dat land onafhankelijk was geworden, maar Van Maar
seveen wees op de speciale relatie met Indonesië in Unieverband. Het werd
een compromis: Hirschfeld zou zijn codetelegrammen richten aan beide
ministers. De wetsontwerpen inzake Indonesië zouden voortaan worden
ondertekend door Van Maarseveen, Götzen en Stikker.954 De zwaar belaste
Stikker kon echter onvoldoende tijd vrijmaken om zich intensief met het
Indonesiëbeleid bezig te houden. Daarom zocht hij iemand die voor hem
een oogje in het zeil hield. Zijn keuze viel op de ervaren, bedachtzame
raadadviseur voor Buitenlandse Zaken, Blom. Bij KB van 14 februari 1950
werd Blom benoemd tot staatssecretaris voor Indonesische Aangelegenhe
den bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Van Maarseveen
bevond zich op dat moment in Indonesië. Hij toonde zich bij terugkomst
onaangenaam verrast, omdat over deze benoeming niet met hem was
overlegd. Drees wilde niet meer op het kabinetsbesluit terugkomen. De be
noeming van Blom was een duidelijk teken van de kwijnende rol van Van
Maarseveens departement 955
De soevereiniteitsoverdracht riep tal van problemen op die interdeparte
mentaal opgelost moesten worden. Daartoe werd eind december 1949 een
orgaan ingesteld, waarin topambtenaren van de verschillende ministeries
zitting hadden: de Commissie Aangelegenheden voor Indonesië. Staats
secretaris Blom zou er voorzitter van worden. De Commissie ressorteerde
rechtstreeks onder de Raad Aangelegenheden voor Indonesië, een onder
raad van de ministerraad. De Commissie (Blom) moest de Raad (Drees) ad
viseren over de onderwerpen die op de ministersconferenties van de Nederlands-Indonesische Unie aan de orde zouden komen, zoals de handels
politiek en de positie van Nederlandse bedrijven in Indonesië.
Blom, staatssecretaris voor Indonesische Aangelegenheden
Nicolaas Selhorst Blom werd geboren te Deventer op 22 maart 1899 als oud
ste zoon van een makelaar. Na zijn middelbare school studeerde hij Indisch
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recht te Leiden. In 1923 promoveerde Blom op het onderwerp 'Het arbeids
contract ter zee'. Uit een van de stellingen van zijn proefschrift blijkt zijn
sympathie voor de 'ethische' richting in de koloniale politiek: 'Het is aan te
bevelen, dat onze koloniale politiek de ontwikkeling van het nationaliteits
gevoel in Nederlandsch Oost-Indië ondersteunt.'
In januari 1924 vertrok Blom naar Indië en begon hij als substituut-griffier aan het Hooggerechtshof te Batavia een loopbaan bij de rechterlijke
macht, die hij in 1941 bekroond zag met zijn benoeming tot hoofd van het
departement van Justitie te Batavia.956

N.S. Blom, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Begin 1942, vlak voor de capitulatie van Nederlands-Indië, kreeg Blom van
gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer de opdracht
naar Australië te vertrekken om onder leiding van Van Mook een Nederlands-Indische regering in ballingschap op te zetten. Eind 1943 werd hij
voorzitter van de Netherlands Indies Civil Administration, een organisatie
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die vooral tot taak had het herstel van het Nederlands bestuur in Indonesië
voor te bereiden. In november 1945 keerde Blom terug in Batavia, waar hij
optrad als plaatsvervanger van Van Mook. Spoedig daarna werd hij echter
geconfronteerd met de fysieke gevolgen van alle inspanningen in de oor
logsjaren. In februari 1946 werd hem wegens oververmoeidheid ontslag
verleend en keerde hij terug naar Nederland.957
Na een kort recuperatieverlof trad Blom als raadadviseur in dienst van
het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In deze functie was
hij, tot zijn benoeming tot staatssecretaris, nauw betrokken bij het Neder
landse Indonesiëbeleid. Blom werd een van de voornaamste adviseurs van
de premier. In de praktijk trad hij op als coördinator tussen Buitenlandse
Zaken, Overzeese Gebiedsdelen en de minister-president. Vanaf augustus
1948 liet Drees de verantwoordelijkheid voor de onderhandelingsdelegatie
in Indonesië echter over aan minister van Overzeese Gebiedsdelen Sassen.
Aangezien Sassen de neiging had 'eigen' adviseurs aan te stellen958, werd
Blom hoe langer hoe meer de voornaamste adviseur van Stikker. De raad
adviseur begeleidde Stikker in oktober-november 1948 naar Washington en
Kalioerang, en begin januari 1949 vergezelde hij Drees op diens reis naar Ba
tavia. Bloms adviezen waren vaak doorslaggevend. In mei was hij vicevoorzitter van de onderhandelingsdelegatie van Van Roijen. Hij was bereid
tot concessies aan de Republiek, maar niet tot elke prijs. Hij was van nature
voorzichtig, beschikte over een scherp analytisch vermogen, bleef altijd hof
felijk en was zeer flexibel. Blom was niet aangesloten bij een politieke partij.
Ook tijdens zijn staatssecretarisschap zou hij niet tot een partij toetreden.959
Zijn sympathieën lagen evenwel bij de VVD.
Het lag voor de hand dat Stikker zijn naaste adviseur naar voren zou
schuiven voor de post van staatssecretaris.960 De benoeming van een staats
secretaris op Buitenlandse Zaken moet niet alleen gezien worden in het
licht van het streven van dit ministerie naar zeggenschap over het Indone
siëbeleid. Ze kan niet los worden gezien van de druk welke sedert medio
1949 vanuit de Kamer werd uitgeoefend om naast Stikker een minister zon
der portefeuille of een staatssecretaris aan te stellen. Dat zou niet alleen de
zware taak van de minister verlichten, maar ook kunnen zorgen voor een
verbetering van de contacten met het parlement, die onder Stikkers veel
vuldige verblijven buitenlands te lijden hadden.961
Stikker had steeds de boot afgehouden - naar zijn mening leende zijn
taak zich niet goed voor opsplitsing. Doch nadat hij in januari 1950 een lei
dende functie in de OEES had aanvaard, was een verlichting van zijn taak
urgent. Hij stelde voor dat een staatssecretaris hem zou ontlasten van de be
handeling van de Indonesische aangelegenheden. Blom werd op 14 februa
ri benoemd. In de Eerste Kamer zou Stikker de mogelijkheid openhouden
de staatssecretaris ook met andere opdrachten te belasten, 'naar gelang de be
hoeften van het departement’.962 De facto zou Bloms taak zich tot Indonesië
beperken. Toch zou zijn 'ruimere' aanstelling gevolg hebben voor zijn posi
tie in de ministerraad. Andere staatssecretarissen waren enkel aanwezig als
de agenda daartoe aanleiding gaf, maar voor Blom werd een uitzondering
gemaakt. Kort na zijn aanstelling ging het kabinet ermee akkoord dat hij
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Stikker in de ministerraad zou vervangen bij diens afwezigheid. In de prak
tijk zou het er op neerkomen dat Blom bijna altijd de vergaderingen van
het kabinet geheel bijwoonde, óók als Stikker in de raad aanwezig was. In
donesië blééf immers een van de belangrijkste agendapunten, dat wekelijks
in de ministerraad terugkeerde. De soevereiniteitsoverdracht had daaraan
weinig veranderd.963
Stikker had in de Eerste Kamer opgemerkt dat het werk van de staats
secretaris 'niet in de politieke sfeer' lag. Dat zou ook uit Bloms interpretatie
blijken. De historicus H. Meijer karakteriseerde hem als 'het prototype van
de consciëntieus werkende technocraat die het best functioneerde op de ach
tergrond'.964 Blom was het niet altijd eens met het kabinetsbeleid. Hij was
voorstander van een flexibeler opstelling waarbij meer aan de Indische ver
langens werd tegemoet gekomen. De starre Nederlandse houding in de
Nieuw-Guineakwestie zag hij als een bedreiging voor de verhoudingen met
Djakarta. Desalniettemin conformeerde hij zich aan het kabinetsstand
punt.965
Blom zou ook in het kabinet-Drees II aanblijven als staatssecretaris, belast
met Indonesische aangelegenheden voor zover deze mede tot de verant
woordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken behoorden. Na
zijn aftreden zou Blom begin 1953 ten slotte worden benoemd tot regerings
commissaris voor Indonesische aangelegenheden, een functie die was inge
steld bij de nieuwe taakverdeling tussen de departementen, welke op 1 ja
nuari 1953 in werking zou treden.966
De verloren strijd om het zelfbeschikkingsrecht

Het parlement had in die historische maand december 1949 grote moeite
met onderdelen van de regeling van het zelfbeschikkingsrecht in de RTCakkoorden. KVP en PvdA wilden de soevereiniteitsoverdracht niet laten
afspringen op dit onderdeel. Aangezien de CHU verdeeld was, had de VVD
uiteindelijk de doorslag gegeven. De rechtervleugel van de VVD echter was
vierkant tegen. Om die vleugel te apaiseren had fractievoorzitter Oud op 8
december 1949 een amendement ingediend teneinde het zelfbeschikkings
recht metterdaad een kans te geven. Vijf maanden later diende Oud een
motie van afkeuring in, omdat naar zijn mening minister Van Maarseveen
het zelfbeschikkingsrecht voor gebiedsdelen in Indonesië onvoldoende had
helpen verwezenlijken. Minister-president Drees sprak in dit verband van
een 'lichte kabinetscrisis'. Algemeen wordt deze motie als voorbode gezien
van Ouds motie van wantrouwen van 17 januari 1951, die de val van het
kabinet-Drees-Van Schaik tot gevolg had.
Het einde van de Indonesische federatie
Het federale bouwsel dat de Republik Indonesia Serikat vormde, was voor
namelijk het produkt van Van Mook en zijn Malino-politiek. De deelstaat
Oost-Indonesië was de eerste, grootste en krachtigste negara; ook de negara's
Pasoendan en West-Borneo hielden een belofte in. Andere deelstaten als
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Oost-Sumatra en Oost-Borneo wisten zich te handhaven door hun econo
mische betekenis. De negara's Zuid-Sumatra, Bandjar, Madoera en OostJava konden enkel bij de gratie van Nederlandse politiek-bestuurlijke en
militaire ondersteuning in stand blijven. Het regelmatige federale overleg
had geleid tot de vorming van de BFO. Logisch zou zijn geweest dat Neder
land de federalisten krachtig had ondersteund, zodat zij, mede door een
'eigen' federaal leger (waartoe het KNIL hervormd had moeten worden), de
gelijken van de Republikeinen konden worden. De regering voerde echter
een tweeslachtige politiek. Zij gaf onder druk van het buitenland de voor
keur aan een vergelijk met de Republiek, maar dan 'gefederaliseerd' en bij
voorkeur opgedeeld. Ondertussen werden de federalisten zoet gehouden
met beloften en perspectieven, welke enkel gerealiseerd konden worden in
dien de Republiek gekleineerd werd. De feitelijke macht moest tijdens de
interimperiode in handen blijven van de Nederlandse landvoogd.967
De tweede politionele actie van december 1949 en haar nasleep leken de
BFO de kans te bieden de bemiddelende rol te spelen, waarop zij gehoopt
had. Het liep evenwel anders. Doordat de federalisten afstand namen van
Nederland, moesten zij ook de politieke en militaire steun van Nederland
ontberen. Tijdens de inter-Indonesische conferentie van juli en augustus
1949 werden zij compleet weggespeeld door de meer ervaren Republikeinse
delegatie. In ruil voor optische concessies als handhaving van de federale
staatsstructuur in een onafhankelijk Indonesië stemden de federalisten in
met de liquidatie van het KNIL. Het gevolg hiervan was dat zij geen enkel
machtsmiddel hadden om de federatieve structuur te waarborgen. De Repu
blikeinen, ofwel de unitaristen, streefden naar een eenheidsstaat. De unitaristische beweging kreeg, daar waar de Nederlanders en het KNIL zich terug
trokken, de wind in de zeilen. Hun posities werden overgenomen door de
unitarische TNI en andere unitaristen. Van Nederland konden de federalis
ten geen steun verwachten. Nederland had de soevereiniteit overgedragen
en de militairen van de Koninklijke Landmacht wachtten in verzamelrayons en kampen gelaten op hun repatriëring naar Nederland. Voor de leden
van het 'gereorganiseerde’ KNIL gold hetzelfde: zij wachtten ofwel op het
tijdstip waarop ze zouden worden afgevoerd naar de plaats van hun keuze,
alwaar zij eervol ontslag kregen, ofwel op bericht over hun overgang naar
het federale leger APRIS.
W esterlin g
De coup van oud-KNIL-kapitein Westerling eind januari 1950 versnelde de
liquidatie van de RIS. In een operette-achtige ambiance erkende de regering
van de negara Pasoendan de strijdmacht van Westerling, Angkatan Perang
Ratu Adil (APRA = strijdmacht van de rechtvaardige vorst) als het officiële
leger van de deelstaat. Op 22 januari 1950 begon Westerling zijn coup, die
door krachtig optreden van Hoge Commissaris Hirschfeld en de Nederland
se autoriteiten in nauwe samenwerking met Hatta en de RIS-legerleiding,
snel de kop werd ingedrukt.968 Westerling wist met hulp van hoge Neder
landse officieren naar Singapore te ontsnappen. De federalistische 'samen629
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zweerders' in Pasoendan werden gearresteerd, evenals sultan Hamid II,
voorzitter van de BFO-delegatie tijdens de RTC en op dat moment minister
zonder portefeuille en medeformateur van het kabinet-Hatta. De sultan be
kende dat hij minister van Defensie sultan Hamengkoe Boewono IX van
Djokjakarta, secretaris-generaal van Defensie Ali Boediardjo en legerbevel
hebber Simatoepang had willen laten vermoorden. De federalisten waren
dusdanig in diskrediet gebracht dat de unitaristische beweging niet meer te
stuiten viel. Op 9 maart werd de deelstaat Pasoendan officieel opgeheven en
werden Oost- en Midden-Java, Madoera en Padang bij de deelstaat Republik
Indonesia gevoegd. Zuid-Sumatra volgde op 24 februari en West- en OostBorneo op 12 en 17 april.969
De verontwaardiging bij de Nederlandse regering en het parlement over
deze gang van zaken was groot. Zij leidde tot felle debatten. Daarom is het
van belang kort in te gaan op de wijze waarop de federale staten werden op
gerold. In december 1949, vóór de soevereiniteitsoverdracht, bezochten mi
nister van Defensie Hamengkoe Boewono IX en TNI-chef-staf Nasoetion in
een KNIL-Dakota de federale hoofdplaatsen in de gehele archipel. Overal
stelden zij republikeinse veiligheidscoördinatoren aan, die hoger in rang
waren dan de plaatselijke federale commandanten. Alleen in Makassar mis
lukte dit, aangezien Anak Agoeng zich hiertegen verzette. Na de soeverei
niteitsoverdracht stuurde het militair opperbevel van de RIS TNI-bataljons
en Republikeinse ambtenaren naar de verschillende deelstaten. Deze Repu
blikeinen (veelal autochtonen) legden contact met sympathisanten, arres
teerden federale bestuurders (meestal Nederlandse en Nederlands-Indische
ambtenaren) en organiseerden demonstraties waarbij aansluiting bij de
(deelstaat) Republik Indonesia werd geëist. Onder deze druk stemde het par
lement van menige deelstaat in met aansluiting.970
De ineenstorting van het federale stelsel verontrustte de Nederlandse re
gering en het parlement. Waarom deed de RIS-regering niets, vroegen de
politici zich af. Romme toonde zich uitermate bezorgd. Aan de vooravond
van de eerste ministersconferentie van de Nederlands-Indonesische Unie
wendde hij zich tot Van Schaik, omdat Van Maarseveen zich aan Romme
niets gelegen liet liggen. De KVP-fractievoorzitter had bezwaar tegen de
'keep smiling'-houding van minister Van Maarseveen en zijn politiek van
afzijdigheid. Op deze wijze werd niets ondernomen tegen het verder afglij
den naar het communisme en de anti-westerse politiek van Indonesië. Was
de lening van ƒ 280 miljoen die de Nederlandse regering in het voor
uitzicht had gesteld wel verantwoord? Van Schaik antwoordde dat hij en
Drees eveneens verontrust waren, maar toch niet pessimistisch over de toe
komst. Indonesië was er alles aan gelegen dollarsteun te verkrijgen, zodat
'enigerlei onderhandse bemoeiing van Amerika met het geval van grote
betekenis zou kunnen zijn’. De vice-premier geloofde niet dat de VS zich af
zijdig zouden houden. Van Schaik kondigde aan dat de kamercommissie
voor Uniezaken nog mondeling zou worden ingelicht.971
Op 15 maart zond Van Maarseveen de kamercommissie een vertrouwe
lijke nota over de houding van de RIS-regering ten aanzien van het unita
risme. Daarin meldde hij dat de Indonesische regering via een wetsvoorstel
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de unitaristische beweging in legale banen probeerde te leiden. Inhoudelijk
hield het voorstel het midden tussen de bestaande federale structuur en de
eenheidsstaat. Het centraal gezag kreeg volgens Van Maarseveen grotere be
voegdheden, terwijl bepaalde vormen van autonomie zich mochten ont
wikkelen, die, 'wanneer zij beantwoorden aan eisen van doelmatigheid en
betaalbaarheid, wellicht beter zullen passen bij de bestaande verhoudingen
en mentaliteit in Indonesië en aldus wellicht levensvatbaarder zullen blij
ken dan de bestaande federale organisatie, welke inderdaad nog te zeer de
sporen toonde van een Nederlands bewind, dat in de laatste jaren teveel
improvisatorisch te werk moest gaan en te weinig medewerking ondervond
om een werkelijk rationele federale opbouw tot stand te brengen'.972 Met
deze constatering erkende Van Maarseveen het echec van de Kleinstaaterei
van Van Mook en Beel.
De nota vervolgde dat het verzet van de Republikeinse regering in Djok
jakarta tegen dit wetsontwerp met de week groter werd, doordat de ene na
de andere deelstaat zich aansloot bij de (deelstaat) Republik Indonesia. De
unitaristen in het Indonesische parlement in Djakarta waren in de meer
derheid, waardoor de RIS-regering gedwongen werd het wetsontwerp in te
trekken. Zij diende daarop een vrijwel identieke noodwet in, die een volks
raadpleging voorschreef in het geval een deelstaat zichzelf wilde opheffen.
De vertrouwelijke nota vervolgde: 'In werkelijkheid is er natuurlijk van
een vrije volksuiting geen sprake. De Djokjase agenten hebben overal
volksuitspraken ten faveure van terugkeer naar de Republiek geforceerd en
de RIS-regering heeft het hoofd gebogen door dit soort uitspraken formeel
als uitingen van de wil des volks te aanvaarden. Langs een gewrongen con
structie dus heeft de RIS-regering nog een schijn van legalisme weten te be
waren. Dat zij daarop nog prijs stelde ligt voor de hand, omdat zij anders
aan zichzelf de wettelijke basis zou hebben ontnomen.' Waar deze ontwik
keling eindigde was niet te voorspellen, want het revolutionaire vuur in de
deelstaat Republik Indonesia en in de TNI brandde nog onverminderd. Tot
dusver ging het om relatief zwakke deelstaten. De minister voorspelde dat
de tegenstand in de deelstaten Oost-Sumatra en Oost-Indonesië veel sterker
zou zijn en tot zeer gevaarlijke binnenlandse conflicten zou kunnen leiden.
Misschien zou de RIS-regering op de lange termijn erin slagen het eigen ge
zag tegenover de deelstaat Republik Indonesia te versterken, maar voorals
nog, concludeerde een verontrustte Van Maarseveen, was de RIS-regering
niet in staat gebleken aan de 'drang uit Djokja weerstand te bieden'.973
Twee dagen later werd de nota kort besproken door de kamercommissie.
Commissievoorzitter Romme toonde zich verontrust over de aandrang
vanuit 'Djokja'. De PvdA-leden Goedhart en De Kadt waren pessimistisch
en vreesden dat Indonesië afgleed naar het communisme. Minister Van
Maarseveen legde het dilemma van de regering nog eens uit: ze wilde de fe
derale regering-Hatta zoveel mogelijk steunen tegen het unitarisme, maar
elke uitlating van Nederlandse zijde in die richting zou worden uitgelegd
als 'verdachte' steun en de positie van de federale regering nog meer ver
zwakken. De Nederlandse regering probeerde dan ook via stille diplomatie

631

H oofdstuk IV H et parlem ent als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

de federale regering zoveel mogelijk ter wille te zijn. Ook de commissie
leden moesten toegeven dat Nederland machteloos stond.974
De Azis-coup
Intussen moest de Indonesische regering een nieuwe tegenslag incasseren
in haar verweer tegen het unitarisme. Op 5 april 1950 pleegde kapitein Andi
Azis een coup in Makassar. Het was een reactie op het besluit van de Indo
nesische legerleiding, bekrachtigd door de RIS-regering, om het bataljonWorang in Makassar te stationeren. De leden van dat bataljon waren af
komstig uit Oost-Indonesië en hadden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog
aan de zijde van de TNI gevochten. Dit besluit viel slecht in Makassar. Niet
alleen in regeringskringen van de deelstaat Oost-Indonesië, maar ook bij
groepen Indonesische KNIL-militairen die te Makassar op hun overgang
naar het federale leger (APRIS) of op hun afvloeiing wachtten. Met steun
van leidende Oostindonesische politici bezette Azis op 5 april met zijn
APRIS-compagnie en driehonderd ex-KNIL-militairen strategische punten
in Makassar om te verhinderen dat het bataljon-Worang aan land kon gaan.
In een verklaring liet Azis weten dat hij vocht voor het behoud van de
deelstaat Oost-Indonesië. De Oostindonesische regering zei de actie te be
treuren en deelde mee dat zij niet over de machtsmiddelen beschikte hier
iets tegen te kunnen ondernemen. De Nederlandse legerleiding in Makassar
rapporteerde aan Hirschfeld dat de bij de coup betrokken politici een ge
heime agenda hadden. Eerst zou de Oostindonesische regering proberen te
bemiddelen, waarna bij huiszoekingen documenten zouden worden gevon
den waaruit zou blijken dat ook de deelstaat Oost-Indonesië zou worden ge
liquideerd zoals de andere deelstaten. Wanneer de RIS-regering zou vast
houden aan de komst van het Worang-bataljon, dan zou de Oostindonesi
sche regering kleur moeten bekennen en de actie van Azis moeten goed
keuren. Uiteindelijk zou dan via een motie in het parlement tot afscheiding
van de RIS en oprichting van de Republik Indonesia Timur worden beslo
ten.975
De coup mislukte echter. De ene na de andere federale politicus trok zich
terug. Azis werd door RIS-president Soekarno tot muiter bestempeld en ge
arresteerd. Op 19 april gaf de compagnie van Azis zich aan RIS-militairen
over en een dag later landde het Worang-bataljon zonder problemen.
De Republik Moluku Seletan
De gebeurtenissen in Makassar hadden hun weerslag in de gehele Oostindo
nesische archipel. Niet de Minahassa kwam in opstand, maar op Ambon
kwam het tot rebellie. Door de aanwezigheid van een grote groep niet-ontwapende ex-KNIL-soldaten, van wie velen tot elite-eenheden hadden be
hoord, en door de komst van de Oostindonesische politicus (van Ambonese
afkomst) Chr. Soumoukil, die de Azis-coup had gesteund, was een vrucht
bare voedingsbodem ontstaan voor een afscheidingsbeweging: op 25 april
1950 werd de Republik Moluku Seletan (RMS) uitgeroepen.
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In de onafhankelijkheidsproclamatie van de RMS-regering werd vastge
steld dat de deelstaat Oost-Indonesië niet langer in staat was zijn autonomie
te handhaven.976 De RIS-regering probeerde eerst op vreedzame wijze de
Ambonezen over te halen binnen de Indonesische federatie te blijven, maar
deze halfslachtige diplomatieke pogingen mislukten. Ook de Nederlandse
regering wilde een vreedzame oplossing en stelde alles in het werk om een
confrontatie tussen RIS en RMS te voorkomen. Bemiddeling via een missie
onder leiding van KNIL-generaal-majoor Schotborgh op 8 mei 1950 leverde
niets op. De Ambonese KNIL-militairen namen ontslag, waarna alle Neder
landers op 9 mei van Ambon werden geëvacueerd met het schip de 'Kota
Inten'.977
Het onafhankelijkheidsstreven van de Zuidmolukkers kon op brede
sympathie rekenen van de Nederlandse publieke opinie. Vertegenwoordi
gers van de RMS in Nederland streefden naar diplomatieke erkenning door
Nederland en genereerden veel publiciteit voor de Molukse zaak. Dat leidde
tot druk op de Nederlandse regering om militair in te grijpen en de RMS te
steunen. De parlementaire bemoeienis met de ’kwestie-Ambon' spitste zich
toe op het zelfbeschikkingsrecht.
Als reactie op de Azis-coup van de federalisten ging de unitaristische be
weging in Oost-Indonesië in het offensief. Volgens beproefd patroon wer
den massademonstraties gehouden vóór aansluiting bij de Republik Indo
nesia. De meeste leden van het Oostindonesische kabinet werden gearres
teerd. Uiteindelijk werd een zogenoemde vierhoeksconferentie gehouden
waaraan de RIS-regering en de regeringen van Oost-Indonesië, Oost-Sumatra en de Republik Indonesia deelnamen. Op 5 mei 1950 werd besloten dat
de negara's zouden opgaan in de nieuwe eenheidsstaat, die de naam Repu
blik Indonesia zou dragen, en op 17 augustus 1950 werd dit staatsrechtelijk
geformaliseerd.978
Intussen protesteerde de Nederlandse regering via stille diplomatie bij de
Indonesische regering tegen de liquidatie van de deelstaten en drong zij er
op aan de conflicten in de archipel vreedzaam op te lossen. Ter illustratie
hiervan kan dienen de korte briefwisseling tussen de premiers Drees en
Hatta. De laatste schreef op 30 april dat het in Indonesië anders was gelopen
dan tijdens de RTC algemeen werd verwacht. De veronderstelling dat de
tegenstelling federalisme-unitarisme begraven kon worden, was gelogen
straft. 'Niemand is, naar ik geloof, meer teleurgesteld dan ik. Maar ik pro
beer vorm te geven aan de loop der dingen.' De diepere oorzaak was vol
gens Hatta 'van psychologische aard'. Er ontstond toenemend verzet tegen
'wat men noemt "de koloniale creatie van Van Mook". Men wil een staat
hebben van eigen conceptie en van eigen schepping.' De inmenging van het
KNIL in de politiek, zoals in Oost-Indonesië en Ambon was geschied, spitste
de tegenstellingen toe. Hatta was ervan overtuigd dat er geen rust zou zijn
zolang het KNIL als machtsorganisatie nog bestond. De vrees voor de te
rugkeer van een Nederlands koloniaal regime stimuleerde de activiteiten
van de unitaristische beweging. De enige oplossing was 'een doelbewust
omvormen van de RIS tot een eenheidsstaat met ruime autonomie voor de
deelgebieden. Gelijk iedereen weet, ben ik voorstander van de federatieve
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vorm met het oog op de geografische vorm en uitgebreidheid van Indone
sië.'979
Drees schreef op 21 mei terug dat hij verheugd was dat Hatta een over
tuigd federalist bleef. De keuze van de staatsvorm was natuurlijk een inter
ne aangelegenheid van de RIS, maar Drees maakte zich zorgen over de ver
wezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht. Hij wees er op dat juist het op
treden van de TNI het voor de Indonesische leden van het KNIL moeilijk
had gemaakt zich geheel afzijdig te houden. Snellere opneming van het
KNIL in de federale strijdkrachten en verdere liquidatie van het KNIL wa
ren in het belang van beide landen en hun onderlinge verhouding.980
De motie-Oud van mei 1950
Tijdens de Tweede-Kamerdebatten op 25 en 26 mei 1950 naar aanleiding
van de regeringsnota over de ontwikkelingen in Indonesië werd uitvoerig
stilgestaan bij de ineenstorting van het federale systeem. Veel kamerleden
wezen de Indonesische regering als hoofdschuldige aan. Zij had zich in
strijd met de geest en inhoud van de RTC-overeenkomsten gedragen. Van
de regeringspartijen legde alleen de PvdA zich neer bij de overwinning van
het unitarisme. Voor de socialisten was de staatkundige vorm van Indone
sië een interne zaak. Toch meende ook Van der Goes van Naters dat Ne
derland het recht en de plicht had zich op grond van de aangegane overeen
komsten te bemoeien met de in de regeringsnota opgesomde problemen,
waaronder de kwestie-Ambon. En dat was voor de legalistisch ingestelde re
gering èn Kamer de crux: pacta sunt servanda.
Volgens minister Van Maarseveen had de regering de diplomatieke stap
pen gezet die zij volgens de RTC-overgangsovereenkomst geacht werd te
doen. In de woorden van Van Maarseveen deed de regering dit met kracht
en met tact. Met kracht doelde de minister op middelen die het recht ten
dienste stonden. Hij verdedigde de RIS-regering die er naar zijn oordeel
'ernstig' naar streefde de RTC-overeenkomsten te handhaven en besefte
'dat haar internationaal prestige staat en valt met haar trouw aan gemaakte
overeenkomsten’.981 Op welke wijze dacht de regering het zelfbeschikkings
recht te verwezenlijken (lees: het zelfbeschikkingsrecht voor Ambon), vroe
gen veel kamerleden in navolging van Romme. De KVP-leider was van
oordeel dat de rechten van de minderheden in Indonesië niet goed werden
beschermd. Volgens hem was er nog altijd een synthese mogelijk tussen
unitarisme en ver gaande autonomie voor verschillende gebiedsdelen in
een federale staat met een sterk centraal gezag. Daarbij stonden volgens hem
drie wegen open: overleg met Indon.esië, inschakelen van het Uniehof van
Arbitrage of de UNCI als toezichthoudster van de RTC-overeenkomsten.982
Voor Gerbrandy was het een uitgemaakte zaak: het antirevolutionaire
staatsrecht erkende de plicht tot weerstand tegen de overheid, 'wanneer de
Overheid zichzelf op een revolutionair standpunt plaatsende, de bezworen
constitutionele rechten en vrijheden schendt en daardoor de consciëntie der
Natie aantast’. Dat was hier het geval. Met deze staatsrechtelijke legitime
ring sloot Gerbrandy aan bij de onafhankelijkheidsproclamatie van de RMS.
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Zijn katholieke wapenbroeder Welter vroeg van de regering de verzekering
dat de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië op geen enkele wijze het
unitaristisch streven van de RIS steunden. Hij was pessimistisch: het con
flict over Ambon zou worden uitgevochten, 'en bloedig ook'.983
Oud eiste dat recht werd gedaan aan zijn amendement van 8 december
1949. Hij verzocht de regering om uitvoerige informatie over de stappen die
zij had ondernomen. Overleg met de RIS-regering had geen enkele zin
meer: '(...) grote belangen voor het werkelijk handhaven van de democra
tie, waartoe wij ons verbonden hebben met ons woord tegenover de groe
pen in Indonesië, welker belangen in het geding komen' stonden op het
spel. Hij greep de ontwikkelingen op Ambon aan om de regering te ver
wijten dat zij medeverantwoordelijkheid droeg voor de opruiming van de
deelstaten. Oud gaf de regering de kans de Kamer duidelijk te maken dat zij
al het mogelijke had gedaan om tegen de schending van het verdrag op te
kom en.984
De volgende dag sloot de minister zich in zijn repliek aan bij de uitleg
van Romme dat het zelfbeschikkingsrecht in materiële zin nog verwezen
lijkt kon worden. De regering zou daartoe de 'geëigende stappen’ onderne
men. De minister gaf de Kamer de gevraagde informatie door een kort over
zicht van de gebeurtenissen in Indonesië. Op 15 mei had de regering aan
premier Hatta en de UNCI brieven gestuurd waarin zij vroeg om realisering
van het zelfbeschikkingsrecht. In de nota aan de RIS-regering verzocht de
regering 'op welke wijze dit [zelfbeschikkingsrecht] in een eenheidsstaat,
waartoe de ontwikkeling heeft geleid', zou worden verwezenlijkt. De pre
cieze inhoud van de regeringsnota's weigerde hij te onthullen.985 Daar had
hij een goede reden voor. Tot publikatie was niet overgegaan op advies van
Hoge Commissaris Hirschfeld. Hirschfeld vermoedde dat publikatie in de
RIS reacties zou kunnen uitlokken die niet aangenaam voor Nederland wa
ren, bijvoorbeeld de onthulling dat er hoge Nederlandse militairen bij de
coup van Westerling betrokken waren geweest 986 Van Maarseveen liet de
Kamer wèl weten dat deze regeringsnota’s inmiddels aan de RIS-regering en
UNCI waren verstuurd.
Onmiddellijk na het antwoord van de regering nam Oud het woord. Zijn
repliek was kort en klonk scherp en geprikkeld. De lijn waar hij tegen ge
waarschuwd had, werd doorgetrokken. Sedert de tweede politionele actie
was de regering zich alleen maar aan het terugtrekken en nu ging het met
het zelfbeschikkingsrecht dezelfde kant uit. 'Over een half jaar komt de mi
nister ons vertellen dat van onderdelen van het zelfbeschikkingsrecht in de
eenheidsstaat ook al niets is terechtgekomen', schamperde hij. De regering
moest eindelijk eens een krachtige houding tonen. Hij vreesde dat zijn
amendement een dode letter zou worden en daarvoor wenste hij niet ver
antwoordelijk te zijn. Daarom diende hij een motie in, waarin de Kamer
haar 'ernstige teleurstelling' uitsprak over de houding van de regering in
zake het verwezenlijken van het zelfbeschikkingsrecht 'binnen het kader
van de eenheidsstaat'.987
Alvorens de motie behandeld werd, vroeg minister Van Maarseveen het
woord. Hij wilde iets recht zetten. Hij had namelijk uit zijn geheugen uit de
635

Hoofdstuk IV H et parlement als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

nota aan premier Hatta geciteerd 'dat de Nederlandse Regering vraagt, hoe
zij zich voorstelt in de eenheidsstaat waartoe de ontwikkeling heeft geleid,
het zelfbeschikkingsrecht te verwezenlijken'. Dit moest zijn 'dat de Rege
ring vraagt, (...) hoe de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht in
een eenheidsstaat, gesteld, dat de ontwikkeling daartoe leidt, zal kunnen ge
schieden'. Met betrekking tot de motie-Oud stelde Van Maarseveen onom
wonden dat de motie voor de regering onaanvaardbaar was. Zij getuigde
van wantrouwen in het kabinet, dat direct zou aftreden indien de motie zou
worden aangenomen. Hierna vroeg Romme Oud de motie in te trekken,
omdat ze zou zijn gebaseerd op een foutieve mededeling van regerings
zijde, een mededeling die zojuist was hersteld. Oud wenste echter zijn mo
tie te handhaven.988
Een motie van wantrouwen?
Romme reageerde verzoenend en stelde daarom een motie in het voor
uitzicht waarin het vertrouwen van de Kamer in de regering niet werd op
gezegd, maar bezorgdheid werd uitgesproken over de verwezenlijking van
het zelfbeschikkingsrecht in Indonesië. De PvdA'er Burger wees op de
moeilijke positie van de VVD-bewindslieden. De motie van afkeuring
richtte zich immers tegen het gehele kabinet; dat wil zeggen niet alleen te
gen minister Van Maarseveen, maar ook tegen Stikker en de twee staatsse
cretarissen die medeverantwoordelijk waren voor het Indonesiëbeleid, na
melijk VVD-staatssecretaris Fockema Andreae (repatriëring troepen Ko
ninklijke Landmacht en liquidatie KNIL) en de partijloze Blom (interna
tionale betrekkingen met Indonesië). Burger sloot zich aan bij Rommes op
roep aan Oud de motie in te trekken. Tilanus verbaasde zich over de 'ver
bijsterende snelheid' waarmee Oud zijn motie had ingediend. Haastige
spoed is zelden goed, sprak de ervaren CHU-fractievoorzitter en ook hij
drong er bij Oud op aan de motie in te trekken. Tevergeefs. De VVD-fractievoorzitter nam voor de vierde maal het woord, maar probeerde nu
vooral zijn partijgenoot Stikker te sparen.
Reagerend op Tilanus lanceerde hij een aanval op minister Van Maarse
veen: 'Het maakt in mijn ogen min of meer een potsierlijke indruk, als
men komt vertellen, dat met zulk een verbijsterende snelheid een motie
wordt ingediend..., alsof wij er al niet min of meer op voorbereid waren, in
welke geest het antwoord van de Minister zou uitvallen! De Minister trekt
nu een verbaasd gezicht, maar wij kennen de Minister! We hebben meer
het genoegen gehad met hem van gedachten te wisselen en het blijft een ge
noegen, al is men het met hem niet eens; wij kunnen zelfs een zekere be
wondering hebben voor de wijze waarop de Minister over moeilijke zaken
weet heen te glijden; er komt echter een moment waarop men daarvan ge
noeg krijgt, waarop men meent, dat de tijd gekomen is tegen de Regering of
tegen een bepaalde bewindsman te zeggen: tot hiertoe en niet verder! Ik had
eerder gedacht, dat men mij lof zou hebben gebracht voor mijn lank
moedigheid, in die zin, dat wij zolang hebben gewacht met deze zaak in de
Kamer ter sprake te brengen.' Oud stelde dat zijn motie gericht was tegen
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Van Maarseveen en niet tegen de regering, want een kabinetscrisis was het
laatste wat hij wilde. Maar over dit dreigement van regeringszijde maakte
hij zich niet ongerust. 'Wij hebben het al eerder meegemaakt, dat men be
slissingen probeerde af te dwingen op deze wijze. Lukte het dan niet, dan
was het Kabinet demissionair en dan zag men het Kabinet later terugkeren
zonder de ene man, om wie het begonnen was!' Hij was niet iemand die
lichtvaardig kabinetscrises uitlokte, maar hij wilde niet in een positie te
recht komen waarin het parlement alles had te aanvaarden. Burger inter
rumpeerde Oud en vroeg hem welk alternatief de regering had. Daar ging
het volgens Oud niet om. Het beleid was verkeerd en daarvoor wenste hij
geen medeverantwoordelijkheid meer te dragen.989
Een 'lichte kabinetscrisis'
Ook de communistische partijleider De Groot vroeg zich af wat Oud beziel
de om een motie in te dienen die zich richtte tegen zijn eigen minister. De
motie had volgens hem een 'lichtelijk onwaarachtig karakter'. Van dit par
lementaire steekspel was het Indonesische vraagstuk zeer ver verwijderd.
De communist diagnostiseerde de politieke situatie als een 'lichte kabinets
crisis'. Nadat Romme zijn motie had ingediend, nam minister-president
Drees het woord. Hij was het voor één keer met De Groot eens dat hier spra
ke was van een lichte kabinetscrisis. De premier veegde de vloer aan met
Ouds these dat zijn motie niet gericht was tegen de persoon Van Maarse
veen, maar tegen zijn beleid. Dit beleid, stelde Drees, was kabinetsbeleid dat
in het bijzonder door twee ministers (Van Maarseveen en Stikker) werd
voorbereid en dat door alle ministers werd gedragen. Van Maarseveen kon
digde aan dat de regering de motie-Romme zou aanvaarden. Oppositie
leider Schouten verklaarde uitdrukkelijk voor de motie-Oud te stemmen,
maar daaraan mocht niet de conclusie worden verbonden dat hij ook de
'derde macht'-these van Oud aanhing. Een maand eerder had Oud namelijk
op de VVD-jaarvergadering de gedachte van de vorming van een derde
macht gelanceerd: naast de PvdA en de KVP zouden de ARP, CHU en VVD
moeten samenwerken in een derde macht. De motie-Oud werd verworpen
met de stemmen van de KVP-, PvdA- en CPN-fracties tegen, alsook de
CHU'ers Tilanus en Wttewaall van Stoetwegen. Dezelfde tegenstemmers
(minus de CPN) stemden vervolgens voor de motie-Romme.990
In de pers werd druk gespeculeerd over de motieven van Oud om op
deze wijze op te treden. Het Algemeen Handelsblad concludeerde dat Oud
en de VVD-fractie het roer hadden omgegooid en zich ten aanzien van het
Indonesiëbeleid van de regering hadden gedistantieerd. Het Parool noemde
Ouds optreden in de Kamer een 'goedkope stunt'. Het had Stikkers positie
verzwakt. Het Vrije Volk noemde het een 'staaltje partijpolitiek van beden
kelijk allooi', In de Volkskrant vroeg Romme zich af of Oud zich naar de
oppositiebanken bewoog, naar een herhaald liberaal isolement of naar een
positie van een liberaal geleide derde macht. De Maasbode laakte het optre
den van Oud, omdat Nederland geen enkel machtsmiddel in Indonesië
meer bezat om het zelfbeschikkingsrecht te effectueren. Vrij Nederland
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vroeg zich af of Oud werkelijk geloofde dat op 26 mei zijn 'derde macht'
haar parlementaire geboorte zou beleven? Het weekblad was het met De
Tijd eens dat de motie-Oud de KVP en PvdA dichter bij elkaar had gebracht.
Een conclusie die ook Burger in Paraat onderschreef. In het VVD-orgaan
Vrijheid en Democratie ontkende partijsecretaris J. Rutgers dat de motie het
werk was van het VVD-hoofdbestuur (een suggestie van Vrij Nederland);
enkel en alleen de fractie zat erachter.991
STEEKSPEL ZiY DE RIDDERZAAL

Optreden van de heer-Oud

Waarom kwam de VVD-fractievoorzitter juist in mei tot zijn motie? Oud
gebruikte in het debat zijn amendement van 8 december 1949 als stok om
het Indonesiëbeleid van de regering en dat van minister Van Maarseveen
in het bijzonder te slaan. Hij werd daartoe min of meer gedwongen omdat
de rechtervleugel van zijn partij zich heftig roerde, als gevolg van de ont
wikkelingen in Indonesië en in het bijzonder op Ambon. Er dreigde een
scheuring in de VVD. Zelf gaf Oud achteraf als verklaring dat de fractie haar
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gezicht verloren zou hebben wanneer zij niet tot actie was overgegaan.992
Zijn motie was natuurlijk gericht tegen het gehele regeringsbeleid, niet al
leen tegen Van Maarseveen. Wat hij echter Van Maarseveen had verweten,
bracht hijzelf in de praktijk; het heenglijden over moeilijke zaken. Kamer
voorzitter Kortenhorst zou later schrijven dat Oud in feite de overbrenger
van het slechte nieuws persoonlijk verantwoordelijk stelde voor de inhoud
van zijn boodschap. Oud overspande volgens hem in dit geval het parle
mentaire controlerecht.993 Hoe het ook zij, Oud had zijn partijgenoten in
het kabinet in een moeilijke parket gebracht.
Stille diplom atie
De bezorgdheid van de Kamer ten aanzien van de niet-implementatie van
het zelfbeschikkingsrecht leidde er toe dat zeven weken later, op 14 juli
1950, vier dagen vóór de plenaire begrotingsbehandeling van Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen, de leden van de vaste kamercommissie voor Unieza
ken een vertrouwelijk overzicht ontvingen van de stappen die de Neder
landse regering bij de Indonesische, Amerikaanse, Australische en Belgische
regeringen en bij de UNCI had ondernomen. De nota bevatte tevens een
overzicht van de ontwikkeling van de federale naar een unitaristische
staatsvorm in Indonesië. De kamerleden werden op de hoogte gebracht van
wat Nederland had gedaan om de RIS-regering te steunen. Ook de in het ka
merdebat van 26 mei aangekondigde stappen bij Hatta en bij de UNCI en de
negatieve reacties die daarop waren gevolgd, werden de kamerleden
medegedeeld. De RIS-regering liep op haar laatste benen; daarvan getuigde
de nota met daarin het antwoord van Hatta dat zijn regering de RTC-regeling waarschijnlijk niet in haar geheel kon uitvoeren. In een unitaristisch
Indonesië zou een zo groot mogelijke autonomie van de gebiedsdelen wor
den gerealiseerd, beloofde de Indonesische minister-president. Zonder om
wegen stelde hij dat op dit moment de UNCI geen aanbevelingen over zelf
beschikking behoorde te doen. Afgezien van het feit dat 'aanbevelingen'
niet bindend waren, kon de RIS-regering natuurlijk géén aanbevelingen op
volgen waarvan de uitvoering, gezien de politieke situatie in Indonesië, tot
chaos zou leiden.994
In de ministerraad stelde Van Maarseveen voor dat Nederland zich tot
het Uniehof of tot de VN zou wenden met de klacht dat het antwoord van
de RIS onvoldoende was. Een uitspraak van het Uniehof zou lang duren;
eerst over een jaar zou antwoord van het Uniehof zijn te verwachten en
het zou waarschijnlijk niet eenstemmig zijn, zodat het voor de hand lag
een beroep op de VN te doen. De minister wilde eerst proberen hiervoor
parlementaire rugdekking te verkrijgen in de commissie voor Uniezaken.
Hiermee stemde het kabinet in.995
In de vergaderingen van de vaste kamercommissie voor Uniezaken op
22 juni en 5 juli 1950 had de minister de kamerleden al op de hoogte ge
bracht van zijn demarches bij het Uniehof en bij de VN.996 De UNCI zou
enkel actie ondernemen wanneer de RIS-regering daar om vroeg, want de
commissie zou anders partij kiezen in een conflict tussen regering en een
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gebiedsdeel, in dit geval Ambon. Hirschfeld had van Hatta begrepen dat
deze de brief over het zelfbeschikkingsrecht had betreurd. Voorts was de
Hoge Commissaris verontrust dat in de briefwisseling de voorposten van
het gevecht om Nieuw-Guinea al werden betrokken. Nederland mocht de
steun van de UNCI niet verspelen. De Kadt en Schermerhorn deelden de
mening van Hirschfeld. Beiden wezen erop dat de coup van Westerling het
vertrouwen van de Indonesiërs in de bedoelingen van de Nederlandse rege
ring ernstig had beschadigd. Het zelfbeschikkingsrecht zou het beste tot zijn
recht komen wanneer de regering de nadruk bleef leggen op het interne
zelfbeschikkingsrecht. De staatkundige ontwikkeling ging volgens hen toch
in de richting van provincievorming. Dit proces mocht niet worden ge
stoord door juridische betogen die afbreuk deden aan Hatta's opvattingen.
Tilanus beval mondeling overleg met RIS en UNCI aan als de beste strate
gie.
Staatssecretaris Blom wees de commissieleden op een tegenstrijdigheid:
terwijl Nederland de nadruk legde op het zelfbeschikkingsrecht, streefden
de Indonesiërs naar een eenheidsstaat, waaraan in wezen het oude Nederlands-Indische bestel ten grondslag lag. De Indonesische regering streefde
naar de vorming van drie provincies op Sumatra, drie op Java en drie in
Oost-Indonesië, die zij wilde bedelen met een redelijke vorm van autono
mie. Het aandringen op een plebisciet was naar zijn mening overbodig om
dat de Indonesische regering zelf, onder druk van de grote islamitische Masjoemi-partij, algemene verkiezingen in het vooruitzicht had gesteld.
Commissievoorzitter Romme constateerde dat de zaak twee kanten had.
De directe kant was het zelfbeschikkingsrecht, de indirecte was de uitvoe
ring van de RTC-overeenkomsten in het algemeen. Had een aantasting van
het zelfbeschikkingsrecht geen gevolgen voor de nakoming van andere re
gelingen? Pessimistisch waren Vonk, Meijerink en Welter; zij zagen geen
uitweg meer uit de impasse. Zelfs door een breuk met de Unie zou het
zelfbeschikkingsrecht niet worden gerealiseerd. Meijerink stak de hand in
eigen boezem: 'Wij (regering en parlement) hebben ook schuld.' Door het
plan-Beel te aanvaarden was er geen interimregeling gekomen en 'hebben
wij de zaak onvoorbereid overgedragen'. Hij hoopte dat de kwestie-Ambon
binnen de RIS vreedzaam kon worden opgelost. Welter stelde nadrukkelijk
dat Nederland buiten een conflict tussen RIS en Ambon moest blijven. Van
Maarseveen verzekerde de commissieleden dat een oplossing zonder bloed
vergieten zou worden nagestreefd.997
Het pleit beslecht
Tijdens de openbare behandeling van de begrotingen van Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen op 18 en 19 juli 1950 vormde de kwestie-Ambon een
belangrijk thema. Voorafgaande aan het plenaire debat werd in de schrifte
lijke voorbereiding nagekaart over de betekenis van de motie-Oud van mei.
De PvdA-fractie liet in het verslag opnemen dat de VVD-leider door het
stellen van de motie het debat over de regeringsnota over Indonesië in een
'onvruchtbare richting gestuwd' had. Het zelfbeschikkingsrecht was geheel
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afhankelijk van de interne ontwikkelingen van de Indonesische staat. Het
Nederlands diplomatiek offensief ter realisering van het zelfbeschikkings
recht via de VN zou stuiten op reeds eerder gebleken opvattingen binnen
de VN dat het federalisme geen uitdrukkingsvorm van het Indonesisch na
tionalisme was, maar een uiting van Nederlandse verdeel- en heerspolitiek.
Uittreding uit de Indonesische staat of aansluiting bij Nederland was bij
voorbaat onmogelijk. Het koppelen van het zelfbeschikkingsrecht aan
soortgelijke praktijken als op Ambon waren toegepast, bemoeilijkte niet al
leen de werking van het interne zelfbeschikkingsrecht, maar ook de samen
werking tussen Nederland en Indonesië, voorspelde de PvdA-fractie.
De VVD-fractie liet weten dat de motie toch echt gericht was geweest te
gen minister Van Maarseveen. De fractie was van oordeel dat deze minister
in de eerste plaats verantwoordelijk moest worden gesteld voor de onder
handelingen in 1949 die tot de soevereiniteitsoverdracht hadden geleid op
een tijdstip, waarop, zoals nu overduidelijk was gebleken, de organisatie
van de RIS op 'geheel onvoldoende wijze was voorbereid, de geest van de
revolutie nog onverzwakt voortwoedde en het de Centrale Regering van de
RIS aan middelen ontbrak haar gezag allerwege in Indonesië te doen gel
den'. De minister trof ook blaam voor het niet nakomen van zijn taak het
zelfbeschikkingsrecht te realiseren. In de geschiedenis waren weinig voor
beelden te vinden dat een minister die op 'zulke cardinale punten' had ge
faald, nog langer op zijn post bleef. Over het regeringsbeleid had de motieOud zich niet uitgesproken, nee, deze was in het bijzonder gericht tegen de
minister. De regering was ongeloofwaardig wanneer zij op basis van één en
kel kritiekpunt dreigde met aftreden. 'Wanneer een dergelijke volkomen
reële motie niet meer zou kunnen worden ingediend zonder een Kabinets
crisis te veroorzaken, dan dreigt het controlerecht der Kamer te denatureren
en ten onder te gaan in een ongeproportioneerde lichtgeraaktheid van een
Kabinet, die voor het waarachtige democratische landsbelang in deze zeer
moeilijke tijd bezwaarlijk dienstig kan worden geoordeeld.'998
In een lang betoog beantwoordde de regering de beschouwingen over het
zelfbeschikkingsrecht en de motie-Oud. Ze was verbaasd over de stelling
van de VVD-fractie dat de motie zich niet zou hebben uitgelaten over het
regeringsbeleid in het algemeen. Waar de motie sprak van 'ernstige teleur
stelling’ over de 'houding der Regering', had Oud beweerd dat dit niet op de
regering sloeg, maar op minister Van Maarseveen. Desalniettemin moest de
regering de uitspraak wel op zichzelf betrekken, 'omdat al sinds jaar en dag
de belangrijke zaken in het Indonesisch beleid onderwerp uitmaken van
diepgaand overleg in de boezem van het Kabinet. Wanneer de Regering dan
ook de motie van de heer Oud gevoelt als een verwijt tegen haar algemeen
beleid - immers men kan zich nauwelijks een belangrijker punt van rege
ringsbeleid voorstellen dan de verhouding met Indonesië - dan berust dit
niet op een onjuist begrip van omtrent de voorsteller der motie-Oud zelf als
te ruim gequalificeerde term "Regering" in zijn motie, en nog minder op
een "ongeproportioneerde lichtgeraaktheid van een Kabinet", maar uitslui
tend op het feit, dat het Kabinet als geheel zich dit verwijt moet aantrekken
en ook bereid was en is daarvan de volle consequenties te aanvaarden.'999
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Oud kwam tijdens het begrotingsdebat slechts kort terug op zijn motie.
Hij herhaalde zijn bezwaren tegen Van Maarseveens 'deviaties', hetgeen
hem op een scherpe reactie van Romme kwam te staan die zich ditmaal on
dubbelzinnig achter Van Maarseveen opstelde.1000 De VVD-fractieleider
verbond op vernuftige wijze het zelfbeschikkingsrecht met de kwestie-Ambon. Hij was het met Gerbrandy eens, die de opstand te Ambon vergeleek
met de Nederlandse Opstand in 1581, toen de Staten-Generaal van de Ne
derlanden door middel van het Plakkaat van Verlatinge de koning van
Spanje afzwoeren, toen deze hun privilegiën had geschonden. Ook al was
wat op Ambon was gebeurd een wanhoopsdaad, de regering was volgens
Oud mede schuldig aan de Ambonese opstand, omdat zij niet haar uiterste
best had gedaan het opruimen van deelstaten tegen te gaan. Hij vreesde dat
het met Nieuw-Guinea dezelfde kant zou opgaan, zodat 'wij op een gege
ven ogenblik misschien (...) in dezelfde soort dwangpositie’ zouden komen
te staan, 'als wij gestaan hebben, toen wij verleden jaar hebben beslist over
de soevereiniteitsoverdracht'.1001
De grote regeringspartijen toonden zich realistischer. De Graaf haalde
Rommes woorden van 26 mei aan: de Indonesische regering had eenzijdig
de procedure van de RTC-overgangsovereenkomst buiten werking gesteld,
wat door de KVP werd betreurd, maar de regering moest niet proberen irreparabele dingen te repareren. De KVP-woordvoerder vroeg de regering hoe
zij dacht dat het zelfbeschikkingsrecht in de zich wijzigende staatkundige
structuur van Indonesië tot uiting zou kunnen komen, intern en ex
tern.1002 Volgens de PvdA'er De Kadt was het pleit beslecht. Indonesië had
niet langer een federatieve staatsvorm, maar was een eenheidsstaat. Voor
de werking van die eenheidsstaat was het interne zelfbeschikkingsrecht zelfbestuur - van levensbelang. Zij die dachten dat de kwestie-Ambon een
versterking van hun standpunt over zelfbeschikkingsrecht betekende,
moest hij uit de droom helpen. Langs deze weg dreigde het zelfbeschik
kingsrecht juist vernietigd te worden. De Kadt concludeerde dat het externe
zelfbeschikkingsrecht in de Indonesische samenleving een academische
kwestie was. Een Indonesische regering die het externe zelfbeschikkings
recht aan de orde stelde, zou volgens De Kadt niet langer dan vierentwintig
uur kunnen aanblijven. Het zelfbeschikkingsrecht, de Nederlands-Indonesische Unie en Nieuw-Guinea waren voor de PvdA slechts van secundair
belang. Centraal stond de vraag: 'Wordt het nieuwe Indonesië een staat van
recht, orde en veiligheid en wordt het niet een staat van geweld en demago
gie?' Wanneer de Indonesische volkeren het op prijs stelden dat Nederland
steun verleende bij de opbouw van de Indonesische staat, moesten zij wel
de Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven in staat stellen op eervol
le wijze en in veiligheid te leven en te werken.1003 Ook Welter stelde vast
dat het zelfbeschikkingsrecht door het optreden van de RIS-regering mors
dood was, maar dat ontsloeg volgens hem de Nederlandse regering niet van
haar plicht de RMS de facto te erkennen, zoals ze in 1946 de Republiek de
facto had erkend.1004
De meeste kamerleden toonden zich tijdens het debat diep geschokt over
het bericht dat het Indonesische leger de aanval op het Zuidmolukse eiland
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Buru had ingezet. De verontwaardiging was het meest uitgesproken bij Ger
brandy ('Zij worden het slachtoffer van een terroristische machtspolitiek1),
Van de Wetering ('Zuid-Molukken worden op wrede wijze geliquideerd'),
Zandt ('Hitleriaans misdrijf onder de ogen van de Verenigde Naties') en
Welter ('De RMS heeft het recht van zelfverdediging aan haar zijde'). De
regering toonde zich bezorgd. Naar haar oordeel was het geschil vreedzaam
op te lossen indien aan Ambon een behoorlijke mate van autonomie zou
worden gegeven en 'men door hetgeen is gebeurd over en weer een streep
wil halen'. Ten aanzien van Welters pleidooi Ambon de facto te erkennen
antwoordde Van Maarseveen dat Nederland de gehele soevereiniteit had
overgedragen (minus Nieuw-Guinea) en dat hij niet iets kon geven wat hij
niet langer had. De Nederlandse regering had hier alleen maar een humani
taire taak. Verder wilde de minister niet in bijzonderheden treden. Hij
toonde zich bereid in de beslotenheid van de commissie voor Uniezaken
verdere mededelingen te doen.1005
De Kortenaer-affnire

Intussen was op Zuid-Celebes (Sulawesi Seletan) een nieuwe opstand uitge
broken. Als reactie op de gebeurtenissen op Ambon hadden eind mei 1950
vuurgevechten plaatsgehad in en rond Makassar tussen ex-TNI-guerrilla's
van het Worang-bataljon en voormalige KNIL-soldaten, veelal van Moluk
se afkomst. De Nederlandse KNIL-officieren die het bevel over deze nog
niet 'gereorganiseerde' eenheden voerden, sympathiseerden veelal onver
holen met de RMS. Zij waren nog niet tot ontwapening overgegaan, omdat
de ex-guerrillastrijders ongedisciplineerd gedrag vertoonden en provocaties
over en weer niet uitbleven. Op het platteland roerde zich een derde partij,
welke bestond uit ongeregelde bendes van TNI- en KNIL-deserteurs, Daroel
Islam-strijdgroepjes en 'rampokkers', struikrovers die binnen korte tijd de
grote wegen van Zuid-Celebes beheersten. Bij schietpartijen vielen honder
den doden. De gewapende vrede die daarna intrad, hield tot augustus aan.
Deze anarchie was mogelijk doordat de Indonesische legerleiding haar beste
troepen had verzameld voor de aanval op Ambon.
Het doorgangskamp te Makassar, dat berekend was op driehonderd man,
vulde zich langzamerhand met duizenden Ambonese en Menadonese
KNIL-soldaten (met hun gezinnen) die weigerden te demobiliseren. Dit
kamp, zoals alle doorgangskampen, werd bewaakt door Nederlandse Ko
ninklijke Landmacht-militairen. De Indonesische regering kon de Molukse
KNIL'ers onmogelijk laten afvloeien op Ambon voordat het conflict was
opgelost. Aangezien bij de 'reorganisatie' van het KNIL ook tal van Ko
ninklijke Landmacht-militairen (kwartiermakerdiensten) waren betrokken,
stagneerde ook de repatriëring van een deel van de Koninklijke Landmacht.
Met op de achtergrond de 'fatale' datum van 26 juli - de reorganisatie van
de KNIL moest immers geschieden binnen zes maanden nadat de financiële
plannen van Indonesië bekend waren - werd op 14 juli een overeenkomst
gesloten tussen Hoge Commissaris Hirschfeld en premier Hatta. Afgespro
ken werd onder meer dat op 24 juli de KNIL-militairen van Indonesische
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afkomst, die bestemd waren om af te vloeien, tijdelijk de status van Ko
ninklijke Landmacht-militairen zouden krijgen en dat Nederland met in
gang van 26 juli het KNIL zou opheffen. De Nederlandse regering beoogde
met deze maatregel haar verplichtingen ten aanzien van demobilisatie en
afvloeiing na te komen en zich ervan te verzekeren dat de Indonesische re
gering na de 'reorganisatie' de bestaande afvloeiingsvoorschriften zou
handhaven. Op 26 juli werd het KNIL officieel opgeheven en kregen de sol
daten in het kamp de (tijdelijke) status van Koninklijke Landmacht-militair. Een week later braken ernstige gewelddadigheden uit, die culmineer
den in een aanval van APRIS-troepen en ex-TNI-guerrillastrijders op het
Nederlandse kamp. Hirschfeld diende een fel protest in bij de Indonesische
regering. Een dergelijke gecoördineerde aanval moest wel uit de koker van
de Indonesische legerleiding komen. Hirschfeld vermoedde dat de Indone
siërs op deze wijze de Ambonese militairen wilden uitschakelen vóórdat de
aanval op Ambon werd ingezet. De Indonesische minister van Defensie gaf
met tegenzin het bevel tot een staakt-het-vuren, maar zijn order werd niet
opgevolgd. Aangezien ook vrouwen en kinderen onder vuur lagen, moest
Hirschfeld snel handelen. Hij lichtte meteen de UNCI in, maar hij ver
wachtte hier niet veel van.
In overleg met de Indonesische regering werden generaal-majoor J.A.
Scheffelaar (commandant afwikkeling reorganisatie KNIL) en kolonel A.H.
Kawilarang (APRIS-bevelhebber te Makassar), die op het hoofdkwartier van
de APRIS in Bandoeng vertoefden, in een vliegtuig naar Makassar gestuurd.
Met Scheffelaar maakte Hirschfeld de afspraak dat deze na aankomst direct
contact zou opnemen met de Hoge Commissaris. Dit contact kwam niet tot
stand doordat de generaal 'huisarrest’ kreeg opgelegd van de APRIS-militairen. Toen hij merkte dat de Indonesiërs hem tegenwerkten gaf Hirschfeld
opdracht aan de Nederlandse torpedobootjager 'Kortenaer' te Soerabaja (die
in het kader van de marinesamenwerking tussen Nederland en de RIS in
de Indonesische wateren hulpdiensten verrichtte) op te stomen naar Makas
sar. Hoewel Hatta in grote woede ontstak en hem van ’kanonneerbootpolitiek’ betichtte, moet het Hirschfeld tot tevredenheid hebben gestemd dat de
verschijning van de 'Kortenaer' op de rede van Makassar het gewenste
effect had. Scheffelaar werd vrijgelaten en wist samen met Kawilarang een
wapenstilstand te bewerkstelligen, die op 9 augustus inging. Hirschfeld gaf
opdracht de ex-KNIL-soldaten weg te voeren van Makassar; de Menadonese
militairen en hun gezinnen werden overgebracht naar Menado en gedemo
biliseerd, en de Molukse militairen kwamen met hun gezinnen terecht in
een vijftal doorgangskampen op Java.1006
De Indonesische regering nam het zenden van de 'Kortenaer' hoog op.
De affaire leidde tot een verdere verwijdering tussen Nederland en Indone
sië.1007 De Indonesische politici hadden weinig tijd om lang bij de affaire stil
te staan, want andere belangrijkere politieke gebeurtenissen eisten hun aan
dacht op. Op 15 augustus riep president Soekarno de eenheidsstaat Republik
Indonesia uit. Het kabinet-Hatta diende zijn ontslag in, zodat president Soe
karno een kabinetsformateur (M. Natsir) kon aanwijzen. De kabinetsforma
tie en het proces van eenwording leidde tot het kabinet-Natsir. De Neder644
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landse regering had niets kunnen uitrichten om de federatieve staatsvorm
te redden. De stille diplomatie was mislukt en de frustraties aan Neder
landse kant groeiden. Hoge Commissaris Hirschfeld vond een en ander een
mooie gelegenheid om afscheid te nemen. Zijn opvolger werd de diplomaat
Th.A. Lamping.1008
De aanval op Ambon en het telegram van Drees
Op initiatief van Molukse organisaties, die op 12 en 13 juni in Semarang bij
een waren, werd gepoogd een broederschapsmissie naar Ambon te sturen
die in het conflict zou kunnen bemiddelen. Het initiatief werd krachtig on
dersteund door de Indonesische minister van Volksgezondheid, de Molukker J.L. Leimena, en de oud-kepala daerah (regent) M.A. Pellaupessy. Een
'neutraal vliegtuig’ naar Ambon was echter niet te krijgen en de Indonesi
sche legerleiding weigerde een vliegtuig ter beschikking te stellen. Pas eind
september kon de broederschapsmissie vertrekken aan boord van een schip
van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. De Nederlandse regering
kreeg sterk de indruk dat de Indonesische regering met twee monden sprak.
De militairen wilden tot actie overgaan, terwijl het kabinet een militaire ac
tie probeerde af te remmen. Op 27 september werd Leimena door het kabinet-Natsir op een geheime vredesmissie naar Ambon gestuurd. Hij was met
ruime bevoegdheden bekleed, waaronder het verlenen van autonomie
voor de Zuid-Molukken en algehele amnestie (behalve voor Soumoukil
die als het brein achter de opstand werd gezien). Op 28 september echter
bombardeerde de Indonesische luchtmacht de stad Ambon. Enkele dagen
later vonden er de eerste landingen plaats.
In Nederland liepen de emoties hoog op en stond de regering onder grote
druk iets te doen. Tegen het advies van de nieuwe Hoge Commissaris Lam
ping in, stuurde en publiceerde Drees op 3 oktober een telegram aan Natsir
waarin hij zijn collega vroeg de strijd te staken en langs vreedzame weg
naar een oplossing te streven. 'Het Nederlandse volk kan niet onverschillig
staan tegenover deze strijd. Niet alleen is Nederland nog steeds belast met
de verantwoordelijkheid van een aantal nog niet gerepatrieerde Ambonese
militairen, bij wie deze nieuwe ontwikkelingen de grootste onrust kunnen
verwekken, maar vooral gevoelt ons volk zwaar de verantwoordelijkheid
voor het feit, dat het door overdracht van de souvereiniteit de zorg voor het
welzijn van de Ambonese bevolking uit handen heeft gegeven.' Natsir
stmirde de volgende dag een telegram terug waarin hij de Nederlandse
medeverantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen benadrukte. Door de
opstandige KNIL-militairen destijds uit het KNIL te stoten, 'verklaarde de
Nederlandse regering zich voor hen niet meer verantwoordelijk, het aan
mijn regering overlatend het volk van de Zuid-Molukken in het algemeen
en dat van Ambon in het bijzonder te beschermen tegen de terreur van die
groep militairen'. De Indonesische premier memoreerde de vredesmissies
die zijn regering naar Ambon had gestuurd. Zij stuitten echter op de onwil
van de 'opstandelingen' om te onderhandelen. Daarom had de Indonesi
sche regering nu 'positieve maatregelen' genomen, zodat voor 'de bevol645
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king van de eilanden van de Zuid-Molukken de rust en vrijheid zal wor
den hersteld, zoals zo zeer van hun nationale regering verwacht' wordt.1009
O ngeruste kam erleden
In de beslotenheid van de commissie voor Uniezaken bracht Van Maarse
veen op 5 oktober de kamerleden voor het eerst volledig op de hoogte van
de kwestie-Ambon. De Nederlandse regering probeerde de UNCI tot enige
activiteit te bewegen; de UNCI was echter verdeeld en deed uiteindelijk
niets. De kwestie had vele aspecten. De liquidatie van het KNIL was voor de
Ambonese KNIL-soldaten ('Moslims, oranjeklanten èn goede soldaten')
moeilijk te verkroppen. Vanuit Nederlands standpunt gezien was de op
stand een gevolg van de liquidatie van de deelstaat Oost-Indonesië. Volgens
de RIS-regering was de opstand voornamelijk een zaak van KNIL-mensen
en had de Nederlandse kolonel Schotborgh tijdens zijn bemiddelingspoging
in mei gemene zaak gemaakt met de RMS. Internationaal werd de kwestieAmbon beschouwd als een interne aangelegenheid. Naar Van Maarseveens
oordeel stelden de ’burgerpolitici' van de RIS zich coulanter op in deze
kwestie dan de 'militaire machthebbers, die meestal aan het langste eind
trekken'.1010
Met deze waarneming sloeg Van Maarseveen de spijker op de kop. De po
litieke invloed van de Indonesische militairen, verworven tijdens de onaf
hankelijkheidsstrijd, deed zich hier gelden. De Indonesische politici rea
geerden welwillend op Nederlandse verzoeken om het conflict op Ambon
vreedzaam op te lossen, de militairen beslisten echter anders. Het opstandi
ge Ambon moest op de knieën. Het leger had de pogingen van Leimena en
andere Ambonezen om tot een vergelijk te komen met de RMS effectief ge
saboteerd, terwijl bovendien de RMS-kopstukken zich Oostindisch doof
hielden voor Leimena's bemiddelingspogingen.1011
Van Maarseveen kondigde officiële stappen bij de UNCI aan, om de VNcommissie te bewegen tot een oproep voor een staakt-het-vuren. Blom leg
de de kamerleden uit dat de UNCI wachtte met een dergelijke stap totdat
haar officieel zou worden meegedeeld dat er oorlog was uitgebroken. De
meeste commissieleden stemden hiermee in. Welter vroeg zich sarcastisch
af waarom de UNCI nog niets had gedaan, terwijl ze voor de soevereini
teitsoverdracht zo actief was. De Kadt zette vraagtekens bij het telegram van
Drees; Ambon had toch zeker geen enkel gebaar gemaakt? Zijn partijgenoot
Goedhart verklaarde dat 'wij bij Ambon boter op het hoofd' hebben en
betoogde dat het telegram van Drees op Ambon als morele steun van Ne
derland zou worden uitgelegd. Hij deed de minister de suggestie een zelfde
telegram met een vredesoproep aan de RMS op Ambon en de UNCI te stu
ren. Het antirevolutionaire commissielid Bruins Slot wilde de Nederlandse
marine laten ingrijpen: 'Laat de regering zich niet door angst (laten) leiden!'
Van Maarseveen maakte duidelijk dat daar absoluut geen sprake van kon
zijn: alleen de 'Kortenaer' was direct beschikbaar. Wanneer de regering de
'Kortenaer' naar Ambon zou sturen, zou dat oorlog betekenen. Op dat mo
ment had Nederland nog achtduizend militairen van de Koninklijke Land646
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macht in Indonesië, waarvan het gros bewakingsdiensten verrichtte bij de
Ambonese kampen op Java.1012
De volgende dag, 6 oktober, deed de UNCI een beroep op de Indonesische
regering om de militaire actie tegen Ambon stop te zetten. De dag daarvoor
had president Soekarno in een radiotoespraak ter gelegenheid van de Dag
der Strijdkrachten Nederland de schuld gegeven voor de coup van Wester
ling, de Makassar-affaire en de kwestie-Ambon. De Indonesische regering
besloot op 7 oktober het verzoek van de UNCI af te wijzen. Op 12 oktober
maakte de UNCI bekend dat ze aan de Veiligheidsraad zou voorstellen
'haar gezag te versterken door een beroep te doen op de Indonesische rege
ring, dat deze gebruik zal maken van het bestaande apparaat voor een
vreedzame oplossing van dit vraagstuk (Ambon), in welk apparaat is voor
zien door de aanwezigheid van de UNCI in Indonesië'. Intussen nam het
Indonesische parlement een resolutie aan, waarin de inhoud van het tele
gram van Drees werd betreurd wegens inmenging in binnenlandse aangele
genheden. De taak van de UNCI was slechts die van toezichthoudster op de
uitvoering van de RTC-overeenkomsten, zodat het verzoek van de Neder
landse regering tot bemiddeling in de kwestie-Ambon buiten haar compe
tentie viel.1013
De verontwaardiging liep in Nederland zo hoog op dat Gerbrandy zich
geroepen voelde, na oproepen in Trouw van 5 en 6 oktober, de Nederlandse
regering op 7 oktober 1950 te vragen militair in te grijpen. Het korte ant
woord op 20 oktober 1950 van minister-president Drees op Gerbrandy's
schriftelijke vraag sprak boekdelen: 'De Regering acht zich, hoezeer zij het
Ambonese conflict betreurt, niet gerechtigd in dezen met militaire midde
len in te grijpen.'1014
Ambon voor de Veiligheidsraad?
Als volgende stap probeerde de Nederlandse regering het rapport van de
UNCI zo snel mogelijk door de Veiligheidsraad behandeld te krijgen. Ne
derland wenste in principe niet aan de beraadslagingen deel te nemen, om
dat beide Uniepartners dan tegenover elkaar zouden komen te staan. Minis
ter Van Maarseveen riep de commissie voor Uniezaken bijeen en legde
haar de vraag voor of zij met de voorgenomen handelwijze kon instem
men. Romme, De Graaf, De Kadt en Goedhart waren het daarmee eens; ver
der bloedvergieten op Ambon en een botsing met Indonesië in de Veilig
heidsraad moest worden voorkomen. Meijerink vond dit juist een uitgele
zen gelegenheid om het in de Veiligheidsraad tot een krachtproef met Indo
nesië te laten komen; voor de toekomstige samenwerking was een dergelij
ke test nodig. Hij stond hierin alleen.1015
De resultaten van alle diplomatieke inspanningen bleken nihil. De in
vloedrijke Amerikaanse voorzitter van de Veiligheidsraad W.R. Austin,
weigerde zelfs de kwestie-Ambon op de agenda te zetten. Indonesië zou Ne
derland ongetwijfeld scherp bekritiseren, waardoor de tegenstellingen tus
sen Oost en West verder zouden worden verscherpt. De Sovjet-Unie zou de
kwestie aangrijpen om het optreden van alle westerse mogendheden in
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Azië ter discussie te stellen, zodat de positie van de VS in Azië verder zou
worden bemoeilijkt. Tevergeefs stelden de Nederlandse diplomaten daar te
genover dat het niet-behandelen van het UNCI-rapport de doodsteek voor
de UNCI zou betekenen. Oud-UNCI-lid Cochran, Amerikaans ambassadeur
in Djakarta, was het met Austin eens; de Russen mocht geen 'prachtmateri
aal' in handen worden gespeeld.1016 De diplomatieke impasse was intussen
compleet.
Op 25 oktober riep Van Maarseveen de kamercommissie opnieuw bijeen.
Staatssecretaris Blom gaf een overzicht van de diplomatieke activiteiten die
waren gestuit op de Indonesische onbuigzaamheid en op de Amerikaanse
onwil de kwestie in de Veiligheidsraad te behandelen. De Koude Oorlog had
de Veiligheidsraad in zijn greep. Over de strijd op Ambon was weinig
nieuws te melden; vermoedelijk liep deze voor de Indonesiërs niet zo best.
Van Maarseveen herhaalde de mededeling van staatssecretaris Fockema
Andreae dat de kwestie-Ambon nauw samenhing met de Ambonese exKNIL-soldaten op Java die door Nederlandse soldaten werden bewaakt. Het
gevolg van de impasse was dat deze groep van ongeveer vijfduizend man
langer in Indonesië zou moeten blijven. De kamerleden zagen geen andere
uitw eg.1017
De strijd om Ambon verliep aanvankelijk voor het Indonesische leger
inderdaad slecht. Geholpen door leden van de militaire inlichtingendienst
van de Koninklijke Landmacht op Nieuw-Guinea (die militaire berichten
onderschepten en ze direct doorgaven aan de verdedigers van Ambon) wist
het leger van de RMS lang stand te houden. De APRIS leed zware verliezen
in deze strijd die in feite een broederstrijd was. Aan APRIS-zijde vochten
namelijk oud-KNIL-soldaten die naar het federale leger waren overgegaan
en het Ambonese TNI-bataljon 'Pattimura'; aan de andere kant de Ambone
se ex-KNIL’ers die geweigerd hadden over te gaan naar het Indonesische le
ger en van wie sommigen aan de coup van Westerling hadden deelgeno
m en.1018 Pas na twee maanden had het Indonesische leger het eiland Am
bon volledig in handen. Een gedeelte van het RMS-leger wist te ontsnappen
naar het eiland Ceram, waar de guerrilla nog vijftien jaar werd voortgezet.
Interpellatie-Gerbrandy

Op 6 december 1950 verklaarde de Indonesische regering er geen bezwaar te
gen te hebben dat de laatste Ambonese ex-KNIL-militairen op Ambon gede
mobiliseerd zouden worden. In goed overleg werd een nieuw demobilisatieschema vastgelegd. Volgens dit voorlopige schema zou de demobilisatie
in januari 1951 voltooid moeten zijn. De Ambonezen moesten hun bewa
pening achterlaten op Java en zouden op de Molukken worden ontvangen
door burgerlijke autoriteiten. Zij kregen een voorschot van drie maanden
salaris en een voedselpakket. De Indonesische regering beloofde dat er geen
represailles zouden plaatsvinden.1019 Op die voorwaarden was een groep
van duizend Molukse ex-KNIL-soldaten bereid af te vloeien op de Zuid-Molukse eilanden.
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Beide regeringen hadden echter buiten de waard gerekend, in dit geval de
delegatie-Aponno. Deze, zelf benoemde, voormannen van de Molukse exKNIL-militairen wisten door middel van een kort geding tegen de Neder
landse staat de demobilisatie op te houden. Op advies van de delegatieAponno staakten de Molukse ex-KNIL-militairen hun medewerking aan
verdere demobilisatie.1020 Minister s'Jacob drong er tevergeefs bij advocaat
K.T.M. van Rijckevorsel van de delegatie-Aponno op aan dat de delegatie
geen aanspraak zou maken op demobilisatie op Nieuw-Guinea. De exKNIL'ers hoopten namelijk van daaruit te kunnen infiltreren op de nabij
gelegen Molukken.1021
De Tweede Kamer willigde op 20 december 1950 het verzoek in van de
ARP’er Gerbrandy om een interpellatie te mogen houden. Gerbrandy wilde
de nieuwe Defensieminister s'Jacob ondervragen over de wijze van afvloei
ing en verscheping van de ex-KNIL-militairen en met name de Ambone
zen .1022 Toen hij de interpellatie aanvroeg, was hij uiteraard op de hoogte
van de voorlopige uitspraak van de president van de Haagse rechtbank, na
melijk handhaving van de bestaande toestand van de Ambonezen op Java.
Op donderdagmiddag 21 december, toen hij het woord kreeg, had even te
voren de rechter zijn definitieve uitspraak gedaan - de Ambonese ex-KNILmilitairen met tijdelijke Koninklijke Landmacht-status mochten niet tegen
hun wil afgevoerd worden - en die uitspraak betrok hij in zijn vragen aan
de ministers s'Jacob en Van Maarseveen. Vrijwel niemand kende de pre
cieze tekst van de uitspraak. Gerbrandy had een afschrift van het vonnis ge
kregen van Van Rijckevorsel, de advocaat van Aponno. Minister s'Jacob
had een afschrift gekregen van de landsadvocaat, maar had dat nog niet ge
lezen toen hij Gerbrandy's vragen moest beantwoorden. De gehele kwestie
werd met veel publiciteit omgeven. Er werd politiek vuurwerk verwacht.
Ook Joekes en Drees hadden achter de regeringstafel plaats genomen. De
fracties brachten zwaar geschut in de strijd: Oud, Van der Goes van Naters,
Romme en Welter.
Interpellant Gerbrandy drong er bij de minister op aan de Ambonezen te
laten afvloeien op Nieuw-Guinea. Toen hij de uitspraak van de Haagse
rechtbank ter sprake bracht, raakten de gemoederen verhit. Was de regering
bereid de uitspraak van de rechtbank te respecteren en opdracht te geven het
schip met duizend Ambonezen (vrijwilligers) dat op 18 december was ver
trokken terug te roepen? 'Een politiek vonnis', interrumpeerde Van der
Goes van Naters.
In antwoord op Gerbrandy zei minister s'Jacob dat hij een week geleden
de Kamer had verteld1023 dat het allerminst de bedoeling van de regering
was om de Ambonezen op Java weg te voeren naar streken waar zij in di
rect levensgevaar zouden verkeren. Maar nu, een week later, 'komt er in
eens een grote rumor in casa', constateerde de minister 'met enige bitter
heid van het hart, omdat hier in Den Haag een rel wordt gemaakt rond het
kort geding, dat men het hier beter weet dan mijn raadslieden en vertrou
wensmannen, d.w.z. de militaire autoriteiten in Batavia, en dat men maar
zonder meer in twijfel trekt wat ik hier de vorige maal heb betoogd en wat
ik ook aan de advocaat van de groep-Aponno heb gezegd, dat men denkt,
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dat wij hier boze plannen smeden’. De minister betwistte dat er dwang werd
gebruikt, betwijfelde of Aponno en de zijnen wel de vertrouwensmannen
waren die zij beweerden te zijn en veegde de vloer aan met de bewijsvoe
ring van Gerbrandy. Over de wens van de Ambonezen op Nieuw-Guinea te
worden gedemobiliseerd haalde hij de woorden aan van de gouverneur
van Nieuw-Guinea: het zou onverantwoordelijk zijn, ja zelfs misdadig
deze lieden momenteel naar Nieuw-Guinea te sturen.
De minister veroordeelde indirect de uitspraak van de Haagse rechtbank
door middel van een korte uiteenzetting over de staatsrechtelijke verhou
ding tussen regering en rechter. Met kennelijk plezier citeerde hij gezagheb
bende uitspraken, die bevestigden dat op bepaalde terreinen de uitvoerende
macht primair was en die waren afkomstig van ene professor Gerbrandy.
Deze staatsrechtelijke kwestie werd vervolgens de kern van het interpella
tiedebat en niet de Ambonezen. Gerbrandy repliceerde dat de administratie
weliswaar niet de dienaresse van de burgerlijk rechter mocht zijn, maar dat
de burgerlijk rechter soms veel verder moest gaan 'om leven en goed van
de mensen te beschermen’. Verder vroeg hij de minister af te zien van ho
ger beroep. Dat laatste bracht Romme tot de interruptie ’(...) wanneer de
heer Gerbrandy zich nog zijn eigen advocatuur herinnert, dan hoop ik toch,
dat hij nooit zo onverantwoordelijk zal hebben gehandeld tegenover zijn
cliënten om ten aanzien van een vonnis dat hij nog niet heeft gelezen, te
adviseren afstand te doen van het recht van beroep.'1024
Oud hekelde de toon waarop de minister over de verhouding tussen re
gering en rechter had gesproken. De regering moest zich houden aan een
uitspraak van de rechterlijke macht. Van der Feltz, Romme en Welter slo
ten zich hierbij aan. Van der Goes van Naters wilde niet zo ver gaan en pro
testeerde, met de regering, tegen het 'politieke vonnis'. Zandt, Welter en
Van der Feltz maakten van de gelegenheid gebruik het non-interventiebeleid van de regering ten aanzien van Ambon te hekelen.
Minister Van Maarseveen, uit de tent gelokt door Oud, gaf een kort col
lege staatsrecht. Naar zijn mening behoorde de overheid de uitspraken van
de rechterlijke macht te eerbiedigen. 'Anderzijds behoort de rechterlijke
macht zich steeds af te vragen, of zij niet onder bepaalde omstandigheden
de overheid in een positie brengt waarin het voor die overheid niet meer
mogelijk is, haar beleid te voeren.' Juist ten aanzien van de kwestie-Ambon
was dit het geval. Gerbrandy vroeg vervolgens de minister nogmaals af te
zien van hoger beroep. Tevergeefs: s'Jacob kondigde aan dat de regering in
beroep zou gaan.1025
Een paar dagen later kwam Romme in een van zijn befaamde V olks/cnmf-commentaren op de interpellatie-Gerbrandy terug. Onder de kop 'Quo
Vadis?' (waar gaat gij heen?) vergeleek Romme de 'wel zeer negatieve' interpellatie-Gerbrandy met de uitspraak van de Haagse rechtbank. Romme
concludeerde dat voor de Ambonezen twee dingen overbleven: afvoeren
uit Indonesië of demobilisatie ter plaatse. De Ambonese wens om naar
Nieuw-Guinea te worden overgebracht getuigde ervan 'hoezeer de wereld
vreemde wensdromerijen van deze mensen en ... van hun raadslieden zijn
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voortgeschreden’. Het antwoord op de vraag 'waarheen' luidde dan ook
voor hem: 'nergens heen'.1026
De Eerste Kamer verlangde op 28 december van minister s'Jacob ophelde
ring over de vraag of de Ambonezen vrijwillig werden afgevoerd. Wende
laar: 'Men mag deze mensen niet overleveren aan hen, die hun ergste vij
anden zijn geweest en dikwijls nog zijn.’ Kerstens liet dit niet over zijn
kant gaan. Hij noemde Wendelaars stellingname absurd en vond diens vra
gen aan de minister suggestief en negatief. Deze groep Ambonezen werd
naar de mening van Kerstens gebruikt door 'agitatoren, van politieke of an
dere aard, die bij gelegenheid graag in troebel politiek water vissen'. Vol
gens hem was de Ambonees ontvankelijk voor suggesties als: '(...) man, je
bent er in gelopen, men heeft je om de tuin geleid; men heeft je wel gezegd
dat die afvloeiing vrijwillig is, maar zij is niet vrijwillig. Gij moet eens goed
nadenken: is er wel vrijwilligheid geweest; heeft deze of gene officier, hoog
of laag, u niet tegen beter weten in tot andere gedachten trachten te bren
gen?'
In zijn antwoord stelde minister s'Jacob dat het vonnis van de Haagse
rechtbank 'rampzalige' gevolgen voor de afvloeiing van de Ambonese mili
tairen had. De Ambonezen eisten nu in Nederland, Nieuw-Guinea of Suri
name te worden gedemobiliseerd. Overbrenging naar Nieuw-Guinea was
misdadig volgens de gouverneur vanwege de malaria en de ontoereikende
huisvesting en voeding. Wat zou de Indonesische regering hier niet van
denken, één dag na de mislukking van de Nieuw-Guineaconferentie. Over
brenging naar Nederland, waar de UNCI en de Indonesische regering op
aandrongen, vond de minister zedelijk onverantwoord. Waar moesten
deze mensen gehuisvest worden? 'We hebben uitgerekend dat wij het
kamp Vught met bijbehoren of een dubbel kamp Westerbork zouden moe
ten vrijmaken voor deze gemeenschap, en dan zouden wij nog moeten we
ten hoe wij deze mensen aan de kost hielpen.' Twintig procent van de Am
bonese militairen had een voorkeur voor demobilisatie in Suriname, maar
de gouverneur aldaar had de minister laten weten dat de Javaanse minder
heid bezwaar maakte tegen de komst van de militairen. 'De Regering ziet
geen andere mogelijkheid om deze groepen van lieden, die allen van de
Zuid-Molukken komen, althans van ras - velen zijn afkomstig van de Am
bonese gemeenschap op Java -, te brengen naar een andere plaats dan die,
waar zij thuishoren.’ Minister s’Jacob deelde ten slotte mee dat de regering
asielrecht wilde verlenen aan die Ambonezen die op de 'zwarte lijst’ van de
Republiek stonden.1027
Exodus van Molukse KNIL'ers
De 'reorganisatie’ van het KNIL en de repatriëring van de laatste onderde
len van de Koninklijke Landmacht kwam als gevolg van het vonnis van 21
december 1950 tot stilstand. De onzekerheid bij de Molukse ex-KNIL-militairen leidde tot spanningen in de kampen. De Nederlandse regering had de
Kamer al te kennen gegeven dat er zich omstandigheden konden voordoen
waardoor zij zich gedwongen zou zien de ex-KNIL-militairen ter plekke te
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laten afvloeien, dan wel hen te gelasten zich naar elders in te schepen.1028
Begin januari 1951 werden de Molukkers voor deze keuze gesteld. De meesten hadden afvloeiing naar de Zuid-Molukken aangevraagd. Op advies van
de delegatie-Aponno om eerst het hoger beroep van de Nederlandse staat af
te wachten, kwamen velen op hun besluit terug. Op 22 januari 1951 stelde
het Gerechtshof te 's-Gravenhage de Nederlandse Staat in het ongelijk. Het
verbod van wegvoering, afvloeiing of demobilisatie, zonder hun toestem
ming, van alle op Java in kampen verblijvende Ambonese ex-KNIL-mili
tairen en hun gezinnen 'naar, op of binnen door APRIS-troepen, dus door
de Regering der Republiek Indonesië bezet of beheerst gebied' werd door het
Hof bevestigd.
De Nederlandse regering overwoog daarop alsnog de demobilisatie op
Nieuw-Guinea te laten plaatsvinden, maar zij stuitte direct op de onwil van
de gouverneur in Hollandia om de circa dertienduizend personen op te ne
men. Bovendien was het uitgesloten dat de afvoer vóór de fatale datum van
31 maart 1951 zou kunnen plaatsvinden, omdat opvangaccommodatie niet
eerder dan 1 januari 1952 klaar kon zijn. De Nederlandse regering ging ten
slotte noodgedwongen akkoord met de mogelijkheid van afvoer naar Ne
derland. Wederom stelde de regering de ex-KNIL-militairen voor de keuze:
demobilisatie op Java, afvloeiing naar de Zuid-Molukken of naar Neder
land. De delegatie-Aponno adviseerde afvloeiing op Nieuw-Guinea te ei
sen, om van daaruit in de Molukken te infiltreren. Dat kwam de delegatie
op een gerechtelijke aanzegging van de regering te staan. Op 17 februari her
haalde de Nederlandse regering dat zij met ingang van 1 april 1951, als ge
volg van de terugtrekking van de laatste Koninklijke Landmacht-militairen
uit Indonesië, de veiligheid van de ex-KNIL-militairen niet langer kon ga
randeren. Indien de Molukkers volhardden in de eis om af te vloeien naar
Nieuw-Guinea, zouden zij een dienstbevel krijgen om zich in te schepen
naar Nederland. De Molukse delegatie adviseerde de ex-KNIL-militairen
hieraan gevolg te geven.
In de eerste helft van 1951 werden de Molukse militairen met hun gezin
nen naar Nederland overgebracht. Daar wachtte hen een onplezierige ver
rassing. De ministerraad had besloten hen uit actieve dienst te ontslaan,
omdat hij van mening was dat deze soldaten ongeschikt zouden zijn voor
dienst in het Nederlandse leger. Om 'muiterij' op de schepen te voorkomen
werden de Ambonese soldaten pas in Nederland van dit besluit op de hoog
te gebracht.1029 Bij aankomst in Nederland werden de ex-KNIL-militairen
met een voorlopige Koninklijke Landmacht-status gedemobiliseerd en ont
slagen. Aangezien de regering ervan uitging dat het verblijf van deze groep
slechts van tijdelijke aard zou zijn, werd besloten hen zoveel mogelijk in
gezinsverband te huisvesten in kampen en woonoorden. De opvang werd
gecoördineerd door de Dienst voor Maatschappelijke Zorg (DMZ) van het
ministerie van Binnenlandse Zaken, die voor huisvesting, kleding, voe
ding en zakgeld zorgde. Er was slechts voor de helft van de gezinnen plaats
in de bestaande woonoorden. De andere helft werd geplaatst in door de rege
ring gevorderde DUW-kampen. De Molukkers werden gehuisvest in vijftig
over heel Nederland verspreid liggende woonoorden. Vanwege overbevol652
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king werden er in de loop van de jaren nog een twintigtal bijgebouwd. Om
dat de vakbonden oneigenlijke concurrentie van de Molukkers op de ar
beidsmarkt vreesden, werd deelname van de Molukkers aan het arbeidspro
ces belemmerd. Pas tijdens de hoogconjunctuur van midden jaren vijftig
liet de overheid de teugels vieren.1030
'Hier is een schtild te voldoen!' Het huisvestingsbeleid ten aanzien van de
repatrianten

Niet alleen de gerepatrieerde Molukkers, maar ook alle andere repatrianten
stelden de Nederlandse regering voor grote huisvestingsproblemen omdat
woningen schaarser waren dan ooit. Ten tijde van de soevereiniteitsover
dracht in december 1949 werd het woningtekort in Nederland geschat op
zo'n 300.000. De woningnood gold daarom, zeker in de publieke opinie, als
volksvijand nummer één. Zou de rijksoverheid echter woningen dwin
gend vorderen ten behoeve van repatrianten, dan zou zij huiseigenaren en
autochtone woningzoekenden mogelijk ernstig benadelen. Bovendien zou
zij de bevoegdheden aan tasten van de gemeenten, die de verdeling van
woonruimte traditioneel tot hun takenpakket rekenden.
Zo kwam het dat de repatrianten die niet zelf voor woonruimte hadden
kunnen zorgen, merendeels werden ondergebracht in zogenaamde contractpensions, die over het hele land waren verspreid, soms tot in de kleinste
dorpen. Zij kregen daar volledige verzorging, wat door de overheid werd
vergoed. Deze contractpensions waren waarschijnlijk niet zo slecht als hun
kwalijke reputatie doet vermoeden.1031 Desondanks waren er voldoende re
denen voor de geringe populariteit van deze vorm van huisvesting: de be
perkte woonruimte, het gebrek aan privacy en bewegingsvrijheid, de stren
ge reglementering van het dagelijkse leven, ingebed in een systeem van so
cialisering en vernederlandsing, de afhankelijkheid van derden en vooral
het bij de bewoners levende gevoel als outcasts behandeld te worden.1032
Dezelfde bezwaren golden voor de kampen waarin de gerepatrieerde Mo
lukkers vanaf 1951 gehuisvest waren. In veel gevallen namen dezen zelfs
genoegen met nog armoediger huisvesting dan de Indische repatrianten,
omdat zij in de stellige verwachting leefden op korte termijn naar Indone
sië terug te kunnen keren. De situatie in de contractpensions, overige op
vangcentra en woonoorden dreigde door gebrek aan doorstroming naar de
finitieve woonruimte volstrekt onhoudbaar te worden.1033
De regering grijpt in
Wilde de situatie niet uit de hand lopen, dan moest de regering ingrijpen en
iets doen aan de gemeentelijke onwil om repatrianten te huisvesten. Om
die reden werd op 20 mei 1950 aan de Tweede Kamer een wetsontwerp aan
geboden 'houdende de bijzondere voorzieningen ter bevordering van de
huisvesting van gerepatrieerden' (het wetsontwerp-Huisvesting gerepatrieerden). Een van de belangrijkste bepalingen van het ontwerp luidde, dat
aan repatrianten die na 31 december 1949 in Nederland waren aangekomen,
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geen woonvergunning geweigerd mocht worden behoudens twee uitzonde
ringen: een gemeente kon van de provinciale DMZ-inspecteur toestem
ming krijgen om te weigeren of de commissaris der koningin kon anders
beschikken bij een geschil tussen gemeente en DMZ dat door de inspecteur
aan hem was voorgelegd.1034 Ook mocht de inspecteur van de DMZ de be
slissing van de commissaris der koningin inroepen, als een gemeente de be
handeling van een vergunningaanvraag vertraagde, waardoor de belangen
van repatrianten werden geschaad.
Omvatte dit deel van het wetsontwerp al ingrijpende noodvoorzienin
gen, dit gold in nog sterkere mate voor het voorstel, om aan de inspecteur
van de DMZ ver gaande bevoegdheden toe te kennen om woonruimte ten
behoeve van repatrianten te vorderen. De inspecteur was overigens wel ge
houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de minister van Bin
nenlandse Zaken. Hij kon dus niet als een ambtelijke Robin Hood in krijtstreepkostuum naar willekeur woonruimte vorderen. Wel kon hij burge
meesters en wethouders, die krachtens de Woonruimtewet van 1947 over
de vorderingsbevoegdheid beschikten, passeren bij een procedure ten be
hoeve van een repatriant.1035
Minister van Binnenlandse Zaken F.G.C.J.M. Teulings vond dat de lei
ding over de huisvesting van repatrianten bij één centraal orgaan moest be
rusten zodat, in zijn woorden, ’een oordeelkundige spreiding over het ge
hele land' gewaarborgd was. Daarbij moest immers rekening worden ge
houden met uiteenlopende zaken als de opvangcapaciteit van gemeenten
en regio's, werkgelegenheid, scholingsmogelijkheden en de godsdienstige
gezindte van de repatrianten. Verder bezwoer hij de gemeenten en het par
lement dat de zorg voor de huisvesting van repatrianten niet aan de ge
meentebesturen onttrokken zou worden. Waar het ging om de inspecteurs
van de DMZ verklaarde hij dat deze in principe slechts spaarzaam van hun
vorderingsbevoegdheid gebruik mochten maken: 'De voorgestelde vorde
ringsbevoegdheid draagt bij uitstek het karakter van een stok achter de deur
voor de gevallen, waarin een gemeente geen oog blijkt te hebben voor de
belangen van deze veelal zwaar getroffen groep.’1036
Parlem entair verzet
Al snel bleek dat de Kamer met die toezegging geen genoegen nam. Teu
lings had met zijn wetsontwerp een uiterst gevoelige snaar geraakt. Als ge
volg zou worden gegeven aan het voorstel om de huisvesting van repatri
anten centraal te regelen en de inspecteurs van de DMZ vorderingsbevoegd
heid te verlenen, werd de gemeentelijke autonomie fors aangetast. Het trau
ma van de bezettingstijd, met zijn centralisme, werkte nog altijd door. Elke
regeling die de lagere overheden buitenspel zette was bij voorbaat verdacht
en kon op felle parlementaire kritiek rekenen. Zo ook nu.
Vooral vertegenwoordigers van de gemeentelijke lobby - kamerleden die
naast hun parlementaire werk een functie als burgemeester, wethouder of
gemeenteraadslid vervulden of hadden vervuld - waren furieus.1037 Welis
waar haastten de meesten zich te verklaren dat de huisvestingsproblemen
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van de repatrianten snel en doeltreffend moesten worden opgelost, maar zij
zagen geen reden voor het door de minister aan de dag gelegde wantrouwen
jegens de gemeentebesturen. In het VV vielen woorden als: '(•••) een be
stuursrechtelijk weinig elegante inbreuk op de gemeentelijke autonomie'.
In het zo voorzichtige parlementaire taalgebruik van die dagen klonken de
ze woorden als vloeken.
Algemeen leefde de vrees dat de inspecteurs van de DMZ, die onvol
doende op de hoogte zouden zijn van de plaatselijke omstandigheden, het
gemeentelijk beleid zouden doorkruisen. Nergens werd voldoende gegaran
deerd dat zij slechts incidenteel tot vordering zouden overgaan. Dat daar
mee tevens de rechtsbescherming van huiseigenaren geweld werd aange
daan, vormde een reden te meer om het wetsontwerp in deze vorm af te
wijzen.
Daarnaast speelde nog iets anders, namelijk de kwestie van de verant
woordelijkheid voor het ontstaan van het probleem van de repatrianten.
Zoals bleek in het mondelinge debat, stonden CPN en ARP lijnrecht tegen
over elkaar in deze nogal onfrisse discussie over het politieke gelijk. Deze
was overigens nauwelijks meer relevant en werd gevoerd over de ruggen
van de repatrianten. De CPN liet al in het VV weten niet te accepteren dat
de gevolgen van de rampzalige Indonesiëpolitiek op de 'werkende bevol
king' werden afgewenteld. Het ging volgens de communisten niet aan om
repatrianten die zich, in het CPN-jargon, hadden ingelaten met de imperia
listische Nederlandse politiek, voorrang te verlenen boven autochtone wo
ningzoekenden. De ARP daarentegen had zich steeds met hand en tand ver
zet tegen elk Indonesisch onafhankelijkheidsstreven. Zij meende dan ook
dat het Nederlandse volk zich niet aan zijn verantwoordelijkheid jegens de
repatrianten kon onttrekken. Het had er immers door middel van het stem
biljet blijk van gegeven de Indonesiëpolitiek van de regering te steunen.
Daarom vond de ARP het niet meer dan billijk repatrianten een voorkeurs
behandeling op de woningmarkt te geven.1038
In zijn MvA toonde minister Teulings zich zeer standvastig tegenover de
felle kritiek. Het ging naar zijn idee om een bijzondere en tijdelijke regeling
en hij vond dat de Kamer daarom maar over haar bezwaren heen moest
stappen. Bovendien had hij een paar tegemoetkomingen voor de gemeen
ten in petto. In overleg met zijn ambtgenoot van Wederopbouw en Volks
huisvesting, de PvdA'er In 't Veld, had hij een regeling getroffen om ge
meenten, die van de tussen 1 augustus en 31 december gereed gekomen wo
ningen een aantal aan repatrianten uit opvangcentra beschikbaar stelden,
toestemming te geven 20 tot 25% meer nieuwe woningen te bouwen, zij het
met een lagere rijksbijdrage dan gebruikelijk.1039 Daarnaast wilde Teulings
gemeenten de mogelijkheid geven om beroep bij de commissaris der konin
gin aan te tekenen als een voorgenomen vordering voor een repatriant on
juist werd geacht. Tevens zou hij de inspecteurs instrueren de belangen van
huiseigenaren waar mogelijk te ontzien. Aan de andere kant scherpte hij
zijn wetsontwerp evenwel nog wat aan. De werkingsduur van de wet zou
uitgebreid moeten worden van 1 januari 1952 tot 1 januari 1953, omdat
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Teulings vreesde dat de inspecteurs van de DMZ hun bijzondere bevoegd
heden nog niet zo snel konden missen.1040
De minister liet zich overigens niet verleiden tot riskante beschouwingen
over de verantwoordelijkheid voor de ontstane problemen. Uit zijn wets
ontwerp viel echter op te maken dat hij vond dat de regering en het volk
hun verantwoordelijkheid jegens de repatrianten, nu zij hier eenmaal wa
ren, niet konden ontlopen. Zo liet hij er geen twijfel over bestaan een ver
lenging van de wachttijden voor autochtone woningzoekenden aanvaard
baar te vinden. In tegenstelling tot de repatrianten beschikten zij in de regel
immers al over woonruimte, hoe gebrekkig ook, zo betoogde hij.1041
De Kamer aarzelend overstag
'Hier is een schuld te voldoen! Die voldoening is nog uiterst gering in
verhouding tot de schuld, die wij niet hebben voldaan.' Zo eindigde ARPwoordvoerder J. Algera enigszins pathetisch zijn vurige en onvoorwaarde
lijke pleidooi voor het wetsontwerp. Het Nederlandse volk kreeg de reke
ning gepresenteerd voor het fatale Indonesiëbeleid 'en het zal helaas niet de
laatste rekening zijn’, concludeerde hij. Het was een heilige plicht om de
slachtoffers van dat beleid te helpen, het grote goed van de gemeentelijke
autonomie ten spijt. Algera wilde zelfs nog verder gaan dan de minister,
door ook degenen die vóór 1 januari 1950 waren gerepatrieerd onder de wet
te laten vallen. De ARP-fractie stond echter vrijwel alleen. Slechts Welter
steunde haar.1042
Intussen was ook de KVP heel voorzichtig opgeschoven in de richting
van het regeringsstandpunt. Weliswaar had zij bezwaren tegen het wetsont
werp gekoesterd, maar die waren volgens woordvoerder De Graaf voor een
belangrijk deel weggenomen door de garantie van de minister dat de rechts
zekerheid van de huiseigenaren werd gewaarborgd. Wel hekelde De Graaf
het zuinige karakter van de compensatieregeling voor de gemeenten.1043
Bij die laatste constatering sloot VVD-woordvoerder G. Ritmeester zich
volmondig aan. De regering etaleerde een onvervalste krentenwegersmentaliteit, vond hij, en wist kennelijk van elk probleem 'altijd een zuivere
geldkwestie’ te maken. Het ging niet aan om de gemeenten feitelijk met de
kosten van de huisvesting van repatrianten op te zadelen, door een ongun
stige regeling te hanteren. Maar ook principieel deugde het wetsontwerp
niet, zo meende Ritmeester, ongetwijfeld gesouffleerd door zijn fractie
voorzitter Oud, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VN G).1044 Hij vond het bestuursrechtelijk onverdedigbaar een willekeurig
ambtenaar als de inspecteur van de DMZ zo'n machtspositie te geven. Als
de minister al in de gemeentelijke autonomie wilde ingrijpen, diende de
wet zelf de gemeentebesturen dwingend voor te schrijven aan alle of een
aantal repatrianten voorrang te verlenen.1045
Ook de andere grote partijen - CPN, PvdA en CHU - benadrukten nog
eens, dat zij het wetsontwerp een bestuursrechtelijk monstrum vonden.
Gortzak oordeelde een vorderingsbevoegdheid voor andere instanties dan
het college van B en W per definitie overbodig. Gemeentebesturen waren
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volgens hem helemaal niet onwillig om mee te werken aan de oplossing
van het probleem, als er maar voldoende woningen werden gebouwd. Ver
der wenste de CPN geen verantwoordelijkheid te dragen voor de Indonesië
politiek van de regering. De partij voelde er derhalve niets voor een be
voorrechte categorie woningzoekenden te creëren.1046
De PvdA’er C.J.A.M. ten Hagen legde in de Kamer omstandig uit dat het
wetsontwerp onvoldoende rekening hield met de fundamentele rechten
van burgers en lagere overheden. Het draaide de gezagsverhoudingen naar
zijn idee volledig om door een ambtenaar meer bevoegdheden te verlenen
dan een superieur bestuurscollege. Een inspecteur hoorde slechts te inspec
teren, anders was men overgeleverd aan ambtelijke willekeur. Ten Hagen
en zijn partijgenoot J. Tuin dienden daarom een reeks amendementen in,
bedoeld om de gezagsverhoudingen te normaliseren. Alleen als de wer
kingsduur van de wet zou aflopen op 1 september 1951 waren zij bereid de
amendementen in te trekken.1047
De CHU billijkte de opvattingen van Ten Hagen en de zijnen volledig,
maar zij ging niet zover de amendementen te steunen. De fractie achtte het
niet juist een principieel onjuist wetsontwerp te amenderen. De amendementen-Ten Hagen-Tuin vormden in haar ogen een wetsontwerp op zich.
Het was beter als de minister op korte termijn met een heel nieuw ontwerp
kw am .1048
Teulings piekerde daar echter niet over. Hij onderschreef de bezwaren,
maar vond ze, gezien het noodkarakter van de wet, overkomelijk. Over de
verantwoordelijkheid voor het probleem wilde hij nog steeds geen uitspra
ken doen, omdat hij geen controversiële gevoelens over de te bieden hulp
wilde oproepen. Voor het overige stelde de regering zich ondubbelzinnig op
achter het standpunt van Algera en Welter. Op de amendementen-Ten Hagen-Tuin ging de bewindsman nauwelijks in. Deze zetten de wet op haar
kop en maakten haar volkomen onhanteerbaar. Teulings kwam zijn critici
maar op één klein punt tegemoet. Hij was bereid de werkingsduur van de
wet te beperken tot 1 juli 1952. In ruil daarvoor stelde hij de ARP tevreden
met een ander compromis. Ook de repatrianten die in 1949 waren gearri
veerd konden van de wet profiteren.1049
Stapje voor stapje haalde Teulings de buit binnen. Na de KVP ging nu
ook de W D -fractie door de bocht. Deze bleek gevoelig voor het argument
van de minister dat de oplossing van het probleem veel te lang op zich liet
wachten. Sinds de indiening van het wetsontwerp was er bijna een half jaar
verlopen. De fractie verklaarde het ontwerp te zullen steunen, zij het zon
der veel geestdrift.1050
De PvdA leek alleen voor ministerieel machtsvertoon te willen wijken.
Maar Teulings had haar feitelijk in een dwangpositie gemanoeuvreerd.
Door zijn bereidheid her en der een compromis zonder al te veel betekenis
te sluiten, door zijn voorstel tot compensatie èn door de Kamer op haar
zware verantwoordelijkheid jegens de repatrianten te wijzen, had hij al een
meerderheid voor zijn wetsontwerp gevonden. Zelfs al zou de PvdA er in
slagen het alsnog te torpederen, dan zou zij een verantwoordelijkheid op
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zich laden, die zij ongetwijfeld niet in haar eentje zou willen dragen, name
lijk die voor een nog langduriger uitstel van de hulp aan repatrianten.
Daarom beperkte Ten Hagen zijn verzet tot een symbolische daad. Hij
handhaafde zijn amendementen onverkort, omdat hij meende dat de mi
nister niet voorbij kon gaan aan de bezwaren van de Kamer. Maar hij ver
klaarde één amendement tot sleutelamendement. Dit beoogde het wetsont
werp zo te wijzigen dat B en W het vorderingsrecht kregen. De inspecteur
van de DMZ zou slechts een verzoek tot vordering bij B en W mogen in
dienen. Werd het verzoek afgewezen, dan moest de inspecteur volgens Ten
Hagen maar bij Gedeputeerde Staten in beroep gaan. Als de Kamer dit
amendement verwierp, dan zou Ten Hagen de overige amendementen in
trekken, in de overtuiging dat de Kamer dan zijn hele systeem verwierp. Dit
gebeurde inderdaad, zij het met een krappe meerderheid van 37 tegen 30
stem m en.1051 Daarop werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming
aangenomen, met de aantekening dat de CPN-fractie geacht wenste te wor
den tegen te hebben gestemd.
Geen vuurwerk in de senaat
Van de Eerste Kamer, die zich in dezelfde dwangpositie bevond als de parle
mentariërs aan de overkant van het Binnenhof, viel nu geen vuurwerk
meer te verwachten. Zij beperkte zich tot dezelfde machteloze kritiek die, zij
het in fellere bewoordingen, in de Tweede Kamer te beluisteren was ge
weest. Op de valreep deed Teulings nog één positieve toezegging. Mede op
aandringen van de VNG was hij met de minister van Wederopbouw en
Volkshuisvesting tot een gunstiger compensatieregeling gekomen voor aan
repatrianten toegewezen woningen.1052 Overigens zou de Eerste Kamer ook
zonder die pleister op de wonde wel haar fiat aan het ontwerp hebben ge
geven.
De senaat nam het wetsontwerp eveneens zonder hoofdelijke stemming
aan, onder aantekening van het uiteraard niet verrassende feit dat de CPNfractie geacht wenste te worden te hebben tegen gestemd.1053 De wet trad
daarop op 1 januari 1951 in werking.
Zo kwam een einde aan een lange parlementaire strijd, waarin meer on
eigenlijke dan eigenlijke argumenten waren gehanteerd. Met een grote
halsstarrigheid, die nauwelijks gerechtvaardigd werd door de relatief onbe
duidende inhoud van het wetsontwerp - in feite een noodwetje dat zonder
veel strubbelingen het parlement had kunnen passeren - traineerde een
groot deel van de volksvertegenwoordiging ruim zeven maanden de in
voering ervan. Het parlement was pas bereid concessies te doen toen de re
gering een behoorlijke compensatie had geboden voor de aan gerepatrieerden toegewezen woningen en garanties tegen mogelijke ambtelijke wille
keur. Kennelijk stond de oplossing van de woningnood nog wat hoger op
het prioriteitenlijstje van parlement en gemeenten dan de volledige hand
having van de gemeentelijke zelfstandigheid. Men moet de regering nage
ven dat zij niet alleen de parlementaire oppositie heeft getrotseerd, maar
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ook dat zij goed heeft ingeschat hoe zij het parlement voor het wetsontwerp
kon winnen.
De wet markeerde ook het begin van een belangrijke trend. Vanaf de in
werkingtreding van de wet tot 1963 is er bij de huisvesting van gerepatrieerden steeds in een of andere vorm gebruik gemaakt van dwingend beleid
mèt een compensatie voor gemeenten, beleid dat door de Wet huisvesting
gerepatrieerden was geïnitieerd. Kennelijk ging het hier om een doeltref
fend instrument.1054
De werkingsduur van de wet is zonder veel problemen verlengd tot 1 ja
nuari 1955. Alleen al in de periode tot 1 januari 1955 zijn 6.737 gezinnen
van repatrianten, zo'n 25.000 personen, zó aan een woning geholpen. Van
de bevoegdheid tot vordering is hooguit twintig keer gebruik gemaakt. De
dreigende stok achter de deur was kennelijk doeltreffend genoeg. Daarnaast
is vanaf 1 januari 1952 de helft van het aantal woningwetwoningen dat het
Rijk op grond van de zogenaamde Regeling rijksvoorkeurswoningen kon
claimen voor de huisvesting van rijksambtenaren, toegewezen aan repatri
anten. Hierbij ging het om zo'n 5% van het totale aantal woningwetwo
ningen.1055
De kivestie Nieuw-Guinea

De Nieuw-Guineakwestie werd nog verscherpt door de ontbinding van de
federale structuur en de kwestie-Ambon. De voortslepende Nieuw-Guineakwestie zou ook in Nederland politieke gevolgen hebben. Van der Goes van
Naters moest aftreden omdat hij een kabinetscrisis om soevereiniteitsover
dracht te bereiken niet uitsloot. Stikkers voorkeur voor soevereiniteitsover
dracht om daarmee de Unie te behouden en de belangen in Indonesië te die
nen, leidde tot een politiek conflict met Oud en tot de val van het kabinetDrees-Van Schaik.
De opmaat tot de Nieuw-Guineaconferentie
Het behoud van Nieuw-Guinea bij een gelijktijdig wegvallen van Nederlands-Indië betekende dat Nieuw-Guinea in een legislatief vacuüm terecht
zou komen. Immers, het bestuur in Nieuw-Guinea was gebaseerd op de In
dische staatsregelingen, die met de soevereiniteitsoverdracht kwamen te
vervallen. In de ministerraad van 21 november 1949 passeerde dan ook een
aantal voorstellen de revue betreffende een ontwerp-Machtigingswet voor
Nieuw-Guinea, het civiel bestuur over Nieuw-Guinea, de geldvoorziening
aldaar, militaire maatregelen inzake openbare orde en veiligheid en de aan
wijzing van een gouverneur voor het gebiedsdeel.1056
Het ter RTC overeengekomen uitstel betekende niet dat er binnen dat
jaar geen overleg over het omstreden gebiedsdeel plaatsvond. In maart 1950
vond de eerste ministersconferentie van de Unie plaats, waarop ook de
kwestie Nieuw-Guinea besproken werd. Aangezien ook op deze conferentie
geen overeenstemming in zicht kwam, werd besloten tot een Nieuw-Guineaconferentie. Daartoe werd een studiecommissie ingesteld, waarin een In659
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dortesische en een Nederlandse delegatie de conferentie gezamenlijk zou
den voorbereiden.1057 Deze 'gemengde' commissie was echter zo verdeeld,
dat de beide delegaties met een eigen deelrapport naar buiten kwamen. Dit
is nauwelijks verwonderlijk, wanneer men bedenkt dat de Nederlandse de
legatie bestond uit een aantal deskundigen op economisch, biologisch en
geografisch gebied, terwijl van Indonesische zijde politici werden afgevaar
digd.1058 Eens te meer werd duidelijk hoe ver de standpunten van de beide
landen uit elkaar lagen.
Intussen had minister van Overzeese Gebiedsdelen, Van Maarseveen, in
de Eerste Kamer bij de behandeling van zijn begroting een verklaring afge
legd, die de basis zou zijn voor de Nederlandse inbreng bij de komende on
derhandelingen over de status van Nieuw-Guinea. Op vragen uit de PvdAfractie of het niet onverstandig was een 'ontwikkelingsplan' op te stellen
dat de periode van een jaar ruimschoots oversteeg, antwoordde de bewinds
man: 'De Nederlandse Regering is van mening, dat het weinig doeltreffend
zou zijn om voor een land, dat nog in een weinig gevorderd stadium van
ontwikkeling verkeert, een één-jaarplan vast te stellen, te meer omdat, ge
lijk ik in de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de Regering mocht
verklaren, de Regering onveranderlijk (cursivering auteurs) op het stand
punt staat, dat Nieuw-Guinea ook na afloop van bedoeld jaar onder Neder
landse souvereiniteit behoort te blijven. De zedelijke grondslag, waarop
deze overtuiging van de Nederlandse Regering, waarvoor zij ook geduren
de de Ronde-Tafelconferentie pal heeft gestaan, berust, is gelegen in het be
lang van de bevolking van Nieuw-Guinea en in de wens van de bevolking
van Nieuw-Guinea, voor zover deze bevolking reeds voldoende rijp is om
haar belang te kunnen beoordelen.' Naast het feit dat Indonesië geen enkel
recht op Nieuw-Guinea zou hebben, was het land simpelweg niet in staat
het achtergebleven gebiedsdeel te ontwikkelen. De jonge staat had al grote
problemen op het gebied van onderwijs en hygiëne binnen de geldende
landsgrenzen. 'Onder die omstandigheden zou het niet in het belang van de
bevolking van Nieuw-Guinea zijn, wanneer de last om Nieuw-Guinea tot
ontwikkeling te brengen op Indonesië werd afgewenteld', aldus Van Maar
seveen.1059 De Nederlandse regering zette de hakken in het zand.
De Kamer vergadert in het geheim
In een vergadering van de commissie voor Uniezaken vroeg KVP-leider
Romme zich af wat de regering verder van plan was inzake Nieuw-Guinea.
Hij stelde voor de Kamer in comité-generaal bijeen te roepen. Voor dit
voorstel kreeg hij steun van minister Van Maarseveen, die, gezien het feit
dat de standpunten van Indonesië en Nederland lijnrecht tegenover elkaar
stonden, openbare behandeling afraadde. Het opnieuw in openbaarheid uit
spreken van de tegenstellingen zou de kans op een vreedzame oplossing
verkleinen.
Het voorstel om de Nieuw-Guineakwestie in comité-generaal te behan
delen ondervond brede bijval in de commissie. Enkel Meijerink en Scher
merhorn verklaarden zich tegen een dergelijke constructie. Volgens Meije660
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rink was het duidelijk dat de standpunten van de beide landen ver uit
elkaar lagen. Indonesië was echter ook bepaald niet terughoudend in het
rondbazuinen van het eigen standpunt. Een korte, sobere regeringsverkla
ring, op basis van de verklaring van Van Maarseveen in de Eerste Kamer,
was het beste. Schermerhorn was niet alleen tegen een behandeling in co
mité-generaal, waar de regering zich buiten de openbaarheid kon laten bin
den door de Kamer (een 'verderfelijke methode’), maar ook tegen een
openbare behandeling. Aan zo’n debat zou de PvdA haar medewerking
weigeren en bij die gelegenheid zou zij enkel een korte verklaring afleggen.
Een bindende kameruitspraak was volgens de socialist 'volstrekt onge
wenst’. In de commissie voor Uniezaken konden oriënterende gesprekken
worden gevoerd, waarna de regering kon gaan onderhandelen met Indone
sië. Hij was geschrokken van de verklaring van Van Maarseveen. Met
zulke absolute standpunten was onderhandelen niet meer nodig.
De commissie besloot in een ruime meerderheid tot het voeren van een
debat in comité-generaal, waarvoor de nota van de gemengde commissie als
basis zou dienen.1060
Het com ité-generaal
Op 28 en 29 september 1950 debatteerde de Tweede Kamer in comité-gene
raal over de kwestie. Van verrassende standpunten was in deze besloten
vergadering geen sprake.
Namens de ARP verklaarde Meijerink veel waardering te hebben voor
de verklaring van Van Maarseveen in de Eerste Kamer, die hij kwalificeer
de als 'een daad van juist beleid'. Wel constateerde hij dat de regering zich
'enige armslag' voorbehield, waar zij stelde dat Nieuw-Guinea bij Neder
land 'behoort te blijven' (cursivering auteurs). Wanneer die armslag werd
veroorzaakt door internationale druk, dan moest de regering zich daar te
gen verzetten. Er kon geen sprake van zijn dat er internationale inmenging
plaatsvond, evenmin als uitstel van de beslissing toelaatbaar was.1061
Meijerink ondervond steun van de meeste andere fracties. Van de Wete
ring diskwalificeerde met terugwerkende kracht het tweede artikel van het
Charter van Soevereiniteitsoverdracht: 'Want het blijft onze vaste overtui
ging, dat de overdracht der soevereiniteit van West-Nieuw-Guinea aan een
andere staat (...) nimmer in het geding mocht zijn gebracht.’ Hij verdacht de
UNCI ervan dat deze, door opneming van het ultimatum in het Charter,
zichzelf of de Veiligheidsraad een rol wilde toekennen in de uiteindelijke
afwikkeling. Ingrijpen van de VN wees hij ten stelligste af. Daarnaast wens
te Van de Wetering klaarheid over een 'geheime afspraak' op de RTC van
1949, waarin de regering verklaard zou hebben dat de soevereiniteit over
Nieuw-Guinea nimmer aan een derde zou worden overgedragen. Zo’n af
spraak achtte hij ongewenst: 'Dit volk wenst niet als een meubelstuk over
gedragen te worden (...) en zeker niet aan de Indonesiërs (...).’ De regering
diende krachtig stelling te nemen tegen de Indonesische aanspraken: 'Laat
men van te voren weten, dat wie de hand wenst op te heffen tegen onze
soevereiniteit over Nieuw-Guinea, op hardhandige en besliste wijze zal
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worden teruggewezen.'1062 Dat daartoe de verdediging ten enen male on
voldoende was, vermeldde hij niet.
Ook Welter hield onverkort vast aan de Nederlandse soevereiniteit. Het
Indonesische deel van het Nieuw-Guinearapport, dat officieel de aanleiding
was voor dit debat, was volgens hem een 'schendstuk', dat vol stond met
Taster, verdachtmaking, tendentieus en vals citeren en leugen'. Hij was er
wel van overtuigd dat het Indonesische deelrapport internationaal aan zou
slaan, want 'there is a system in that madness'. In de VN leefden nu een
maal anti-westerse en antikoloniale sentimenten, waar Indonesië handig op
in speelde. Er was volgens Welter geen enkele reden om een verandering in
de status van Nieuw-Guinea aan te brengen. Overdracht aan Indonesië zou,
gezien de ontwikkelingsachterstand van de Papoeabevolking, het overdra
gen van een kolonie betekenen. En dat nog wel aan een staat, die niet eens
zijn eigen grondgebied naar behoren kon besturen. De Republiek Indonesië
was 'een land in ontbinding, dat nog enigszins "freewheelt" op de organisa
tie, die wij in 1942 hebben achtergelaten, maar dan freewheelt naar de on
dergang (...).' Er was een groot aantal argumenten om Nieuw-Guinea te be
houden. Ten eerste was het land 'voorbestemd (...) om in zijn geheel chris
telijk te worden'. Ten tweede zou Nederland, wanneer het toegaf aan de
chantage door Indonesië, voortaan voortdurend blootstaan aan afpersing
door de voormalige kolonie. De belangrijkste redenen waren echter van na
tionale, of wellicht liever van nationalistische aard. Met het behoud van
Nieuw-Guinea zou Nederland weer een beetje van het door de soevereini
teitsoverdracht verloren zelfrespect en internationale respect terugkrijgen,
en zou de Nederlandse invloed in de Stille Oceaan veilig gesteld zijn. Voor
Indonesië was de coëxistentie met een onder Nederlands bestuur staand
Nieuw-Guinea bedreigend, omdat het dan een modelstaat zou worden,
waartegen het 'achterlijke' Indonesië schril zou afsteken. Welter verweet de
regering dat zij niets had gedaan om de verdediging van het eiland te ver
sterken, waardoor zij niet in staat zou zijn om haar streven, het behoud van
Nieuw-Guinea, te effectueren.1063
Ook Vonk en Van Dis stelden zich vierkant achter het behoud van
Nieuw-Guinea. Vonk meende dat de regering, nu zij in de Eerste Kamer zo
duidelijk stelling had genomen, niet meer zonder gezichtsverlies zou
kunnen terugkrabbelen. De liberaal weerlegde de stelling dat behoud van
Nieuw-Guinea de instabiliteit en daarmee het communisme in Indonesië
in de kaart zou spelen, waardoor de veiligheid van de Nederlanders en hun
belangen in Indonesië gevaar liepen. Hij zag twee mogelijkheden: öf Indo
nesië bekeerde zich tot het communisme en dan hielp de overdracht van
Nieuw-Guinea het zittende bewind toch niet en zou de betoonde zwakte
nieuwe intimidatie uitlokken, öf Indonesië werd niet communistisch en
dan zou het bewind zelf de kracht moeten opbrengen om de Nederlandse
belangen te beschermen. De Papoea's vroegen om continuering van het Ne
derlandse bewind, en er was geen enkele reden om daaraan niet tegemoet te
komen. Wèl moest Nederland in hoog tempo bestuurlijk, politieel, militair
en economisch 'duidelijk kracht ontwikkelen in Nieuw-Guinea'.1064
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De enige afwijkende gedachte in het debat kwam van de PvdA. Woord
voerder Schermerhorn gaf aan dat hij zich in een ongelukkige positie gema
noeuvreerd voelde: 'Mijn politieke vrienden en ik waarderen de noodzaak
van dit debat geenszins. Het brengt menigeen van mijn geachte collega's in
de noodzaak of in de verleiding, weer uitspraken te doen, die te eniger tijd
zullen moeten worden ingeslikt.' Hij meende dat het beste maar kon wor
den uitgegaan van het Nederlandse belang, dat was tegelijkertijd 'een be
scherming tegen hypocrisie'. De oud-premier kon geen a priori-standpunt
innemen over wel of niet overdragen van Nieuw-Guinea. Hij stelde wel
een randvoorwaarde: zolang onduidelijk was of Indonesië in ’het grote We
reldconflict' de zijde van het Westen of van de Sovjet-Unie zou kiezen, kon
van overdracht geen sprake zijn. Hij verwachtte van de regering geen abso
lute stellingname: 'Ik zou het integendeel onjuist achten (...) en ik betreur
het aantal uitspraken dat zij in dit opzicht reeds heeft gedaan.' De PvdAfractie vond niet alle argumenten om Nieuw-Guinea te behouden even
sterk. Vooral het benadrukken van de etnische verschillen tussen Indone
siërs en Papoea’s moest het ontgelden: 'Wanneer ik echter hier in deze ver
gaderzaal rondzie, dan zie ik betrekkelijk weinig kroeskoppen, die op ver
wantschap met de Papoea's wijzen. Ik kan dus beslist niet zeggen, dat
Nieuw-Guinea op grond van ethnografische overwegingen bij Nederland
behoort.’
Het Nieuw-Guineaprobleem was volgens Schermerhorn 'politiek eigen
lijk onverteerbaar’, wanneer het werd afgezet tegen de problematiek rond
de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië. Toen was het om beginselen
gegaan, de debatten in de Kamer hadden daarbij een hoog ethisch gehalte
gehad, waar het in essentie was gegaan over de vrijheidsstrijd van een ge
heel volk. Dat soort beginselen was bij de kwestie Nieuw-Guinea in het ge
heel niet aan de orde, in wezen werd gedebatteerd over 'de overgang van de
ene naar de andere koloniale status'. Het eiland lag in een hoek van de we
reld, die 'voor Nederland verloren' was. Vasthouden aan de soevereiniteit
zou de Nederlandse belangen in Indonesië in gevaar brengen, zoals ook het
bedrijfsleven steeds krachtiger liet weten.1065
Romme wilde niet van het zuiver Nederlandse belang uitgaan. Het be
lang van de Papoea's diende zeker zo zwaar te wegen. Het was in hun be
lang dat zij onder Nederlandse soevereiniteit zouden blijven, daar onder
Indonesisch bewind het zelfbeschikkingsrecht niet gewaarborgd was. Hij
erkende dat er grote kosten aan het behoud van het gebiedsdeel waren ver
bonden, zelfs zo groot 'dat het welzijn van het Nederlandse volk (...) zozeer
zou worden geknecht, dat wij deswege aan de Papoea’s zouden moeten zeg
gen en deswege ook aan ons eigen geweten zouden kunnen zeggen: daar
van moet gij, bevolking van Nieuw-Guinea, dan maar het slachtoffer wor
den'. Zo zwaar woog de KVP de kosten echter niet. Het doel van de regering
was duidelijk: het behoud van Nieuw-Guinea. Het doel van Indonesië, het
verkrijgen van Nieuw-Guinea, evenzeer. Het probleem bij de komende on
derhandelingen zou niet zozeer het bereiken van het doel zijn, maar het
minimaliseren van de nadelen die aan het doel verbonden waren. Een tus
senoplossing, zoals overdracht aan Indonesië, terwijl het beheer in Neder663
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landse handen bleef, wees de KVP-leider resoluut van de hand. Behoud van
het eiland was en bleef het doel. Van de regering kon niet gevraagd worden
het streven naar het behoud op te geven, zeker niet na de verklaring van
Van Maarseveen in de Eerste Kamer. 'Mijn politieke vrienden en ik wijzen
onder iedere omstandigheid (...) af overdracht van de soevereiniteit aan In
donesië’, aldus Romme, daarmee de PvdA definitief isolerend.1066
Met zijn uitspraak dat er in het debat over Nieuw-Guinea geen principes
in het geding waren, ontlokte Schermerhorn een felle reactie van ARP-leider Schouten. Hij schetste een beeld van door de Indonesiërs 'overwoeker
de' Papoea's, met als gevolg 'dat de autochtone bevolking zou worden ge
knecht’. Er kwamen wel degelijk beginselen aan te pas en Nederland diende
zijn 'plicht en zijn roeping’ op te nemen. Hoe belangrijk de gevolgen ook
konden zijn, 'zij zijn ondergeschikt te achten aan hetgeen wij ten aanzien
van Nieuw-Guinea tot het uiterste hebben te doen'.1067 PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters moest er aan te pas komen om Schermerhorns uitspraak te nuanceren. Natuurlijk waren er principes in het geding,
zeker ook voor de PvdA. Van der Goes onderscheidde drie verantwoorde
lijkheden: tegenover de Papoeabevolking, tegenover Indonesië en tegen
over de internationale gemeenschap. Op deze laatste verantwoordelijkheid
richtte hij zijn pijlen. Het internationale aspect van de Nieuw-Guinea
kwestie, dat van doorslaggevend belang kon zijn voor de verdere gang van
zaken, was voor de Kamer volkomen ondoorzichtig. Ook in het comité-ge
neraal was geen enkele duidelijkheid gegeven: 'Het is natuurlijk mogelijk,
dat voor die alleropenhartigste uiteenzetting zelfs een comité-generaal nog
niet besloten genoeg is en dan komen wij weer terug tot wat de reden is ge
weest dat wij ons tegen dit comité-generaal hebben verklaard (...).' Zonder
nieuwe informatie van regeringszijde over de internationale omstandig
heden was een debat over Nieuw-Guinea zinloos; reden waarom de PvdA
een 'non liquet' had uitgesproken.1068
Minister Van Maarseveen had het bij zijn beantwoording niet erg moei
lijk. Er was vrijwel kamerbrede steun voor het regeringsstandpunt dat
Nieuw-Guinea onder Nederlandse vlag diende te blijven. Wel benadrukte
de bewindsman dat het hier onderhandelingen betrof en dat Nederland niet
a priori elk voorstel kon afwijzen. Hij kon zich echter niet voorstellen dat
een compromis tussen het standpunt van Nederland (behoud) en dat van
Indonesië (overdracht) te vinden zou zijn. Mocht er een tussenvoorstel
gepresenteerd worden, dan zou de regering niet eerder een beslissing ne
men dan na raadpleging van de commissie voor Uniezaken. Van Maarse
veen ging uitgebreid in op een toespraak van president Soekarno, waarin
deze in felle bewoordingen de soevereiniteit over Nieuw-Guinea had op
geëist. Op dreigende toon had de president verklaard dat Nederland enkel
voor de periode van één jaar de soevereiniteit had behouden, en dat er 'een
groot conflict (zou) ontstaan over de vraag wie van dat ogenblik af de macht
over het eiland zal uitoefenen'. Soekarno zinspeelde hiermee op een ge
wapend ingrijpen van Indonesië. Volgens Van Maarseveen berustte het be
toog van Soekarno op de onjuiste veronderstelling dat de Nederlandse soe
vereiniteit in de tijd beperkt zou zijn. Op basis van een uitputtende uit664
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eenzetting over de onderhandelingen ten tijde van de RTC stelde de mi
nister dat daarvan geen sprake was. De regering had telkenmale geweigerd
akkoord te gaan met Indonesische voorstellen die een dergelijke ultimatie
ve inhoud hadden. Het ten slotte a contrecoeur geaccepteerde UNCI-voorstel kende weliswaar een termijn van een jaar, maar deed geen uitspraken
over een overgang van de soevereiniteit na dat jaar. Dit was ten overvloede
vastgelegd in een briefwisseling met sultan Hamid II, namens de Indonesi
sche delegaties.
Van Maarseveen onderschreef het standpunt van het grootste deel van
de Kamer, dat overdracht aan Indonesië de Nederlandse belangen in dat
land zeker niet zou veiligstellen, maar integendeel steeds opnieuw zou
blootstellen aan bedreiging en intimidatie. Datzelfde gold voor de levens
kansen van de Nederlands-Indonesische Unie. Het belangrijkste uitgangs
punt bleef echter het belang van de Papoeabevolking, dat volstrekt niet ge
diend was bij overdracht.
Behoud van Nieuw-Guinea was en bleef dus de doelstelling van de re
gering. Van een grootschalige verdediging van het eiland was echter geen
sprake; de regering was van oordeel dat de defensie sterk genoeg was om
aan 'eventualiteiten' het hoofd te bieden: 'Wij hebben niet de bedoeling om
van Nieuw-Guinea een sterk militair bastion te maken.’ Van Maarseveen
vertrouwde er op dat, wanneer beide partijen hun uiterste best zouden
doen, een 'vredelievende en redelijke wijze' gevonden zou worden om de
kwestie-Nieuw-Guinea uit de wereld te helpen.1069
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Blom gaf enige opening van za
ken voor wat betreft de internationale context van de kwestie. Nederland
had inzake Nieuw-Guinea te maken met een beperkt aantal andere staten:
Australië, Groot-Brittannië en de VS. Volgens de staatssecretaris was er in
de opstelling van deze staten geen principiële wijziging gekomen. Australië,
zelf soeverein over het oostelijk deel van het eiland, wenste de continue
ring van westerse controle over het westelijk deel, teneinde de Australische
belangen te verzekeren. De Australische minister van Buitenlandse Zaken
had zelfs laten doorschemeren dat zijn regering geen genoegen zou nemen
met overdracht van de soevereiniteit aan Indonesië.
De Britse regering stond voor een groot dilemma. Zij moest rekening
houden met de uiteenlopende meningen van twee belangrijke leden van
het Gemenebest, Australië en India. Was Australië een fervent voorstander
van westers gezag over Nieuw-Guinea, India had als beginsel dat er zo spoe
dig mogelijk een einde moest komen aan iedere vorm van koloniale ver
houdingen. De Nederlandse regering kon dan ook niet op onomwonden
Britse steun rekenen. Over het Amerikaanse standpunt viel niet veel meer
te zeggen dan dat de Amerikaanse regering meende dat de kwestie NieuwGuinea in een regeling tussen beide partijen opgelost moest worden. De am
bassadeur in Washington, Van Roijen, 'achtte het persoonlijk niet uitgeslo
ten dat de Verenigde Staten uiteindelijk wel begrip voor ons standpunt zou
den tonen'. Meijerink en Van de Wetering kon Blom geruststellen: ook de
betrokken vreemde mogendheden waren geen voorstander van het inter
nationaliseren van de kwestie.1070
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Alleen Schermerhorn maakte gebruik van een tweede termijn, waarin
hij zijn tevredenheid uitsprak over 's ministers toezegging om redelijke
voorstellen van Indonesische zijde in overweging te nemen en deze voor te
leggen aan de commissie voor Uniezaken.1071 De regering kreeg de unanie
me steun van de Tweede Kamer in de aanloop naar de conferentie met In
donesië. In de ministerraad kon Van Maarseveen opgelucht verslag doen
van het overleg met de Kamer.1072
Eerste Kamer achter gesloten deuren
Op 12 oktober 1950 vergaderde de Eerste Kamer over de kwestie Nieuw-Guinea. Ook hier lag officieel het rapport van de gemengde commissie aan de
basis van het debat, en ook hier vond de vergadering plaats in comité-gene
raal. Ook in dit debat ondervond de regering brede steun vanuit het parle
ment.
VVD-fractievoorzitter Molenaar meende dat de regering zich niet mocht
laten chanteren met de Unie. Van de door Nederland beoogde opzet was
toch al niet meer dan een skelet overgebleven. Wanneer de Unie voor In
donesië zo weinig betekend, dat het bij ieder conflict met opzegging ging
dreigen, moest de regering de Unie maar beëindigen. De liberale senator
vreesde dat, in het zijns inziens waarschijnlijke geval dat de onderhande
lingen op niets zouden uitlopen, de kwestie 'in voorlopige permanentie bo
ven ons hoofd zal blijven hangen'. Hij wilde een duidelijke regeringsuitspraak dat bij het uitblijven van een compromis de soevereiniteit bij Ne
derland bleef.1073
CHU-woordvoerder De Zwaan snapte er weinig meer van: 'Wanneer,
Mijnheer de Voorzitter, een zakkenroller op de tram mijn portemonnaie
tussen zijn vingers blijkt te hebben, ga ik toch niet met hem onderhande
len! Immers, een "vraagstuk" van de "status" van dit object is dan in het ge
heel niet aanwezig.' Volgens de christelijk-historische fractie was er geen
enkele noodzaak tot onderhandelen met Indonesië. De Zwaan wees erop
dat sultan Hamid II, wiens verklaringen over de soevereiniteit van NieuwGuinea door de regering waren gebruikt om de Kamer te overtuigen, in
middels 'de gevangene is van degenen, met wie juist zij (de bewoners van
Nieuw-Guinea, auteurs) te maken zouden krijgen, wanneer hun staatkun
dige status eens werd bepaald in een zin, die zij niet wensen!' Nieuw-Gui
nea diende behouden te blijven, al was het maar als uitlaatklep voor 'onze
jonge mensen', die daar een taak te volbrengen hadden.1074
Algra zag drie mogelijkheden, die in essentie tot twee gereduceerd kon
den worden: 'capitulatie, al dan niet na gespartel, öf het conflict'. Een on
aangename situatie, waaraan de regering zelf mede debet was, door de re
dactie van artikel 2 uit het Charter. De overdracht van de Papoea's mocht
niet plaatsvinden, daar hun enige weg naar vooruitgang lag in de 'gezegenden bevrijdenden en opheffenden invloed van het Christendom'. De ARPEerste-Kamerfractie zou de regering houden aan haar toezegging dat de ont
wikkeling en zelfbestemming van de Papoea's gegarandeerd zouden wor-
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den.1073 Namens de KVP wilde Kerstens weten wat de houding van de be
langrijke mogendheden met betrekking tot deze kwestie was.1076
Jonkman gooide namens de PvdA de knuppel in het hoenderhok. Hij
stelde dat de regering in strijd handelde met de RTC-afspraken, waar zij een
plan opstelde voor Nieuw-Guinea dat ver voorbij de termijn van één jaar
reikte: 'Elke uitlating dus van de Nederlandse Regering, hoe begrijpelijk
ook in de politieke strijd (...) waarin de mening voorkomt alsof zij eenzijdig
vermag te bepalen, hoe het na dat jaar zal gaan, komt ons voor onjuist te
zijn.' Jonkman vroeg zich af of de regering zich wel bewust was van het feit
dat het hier een internationale kwestie betrof, waar niet alleen Nederland,
maar zeker ook Indonesië, Australië, de Melanesische en Polynesische vol
ken en de Verenigde Naties bij betrokken waren. Hij verweet de regering
een 'oude koloniale instelling', waardoor zij een conflict 'als het ware mede
moest uitlokken'. De PvdA-Eerste-Kamerfractie was 'aarzelend (...) in het
geven van volledig vertrouwen aan de Regering'.1077
Van Maarseveen pareerde de kritiek met een uitvoerige exegese van de
RTC en van artikel 2 van het Charter van Soevereiniteitsoverdracht. In zijn
visie kon op basis van beide door Indonesië geen enkele aanspraak op
Nieuw-Guinea gemaakt worden. De regering was niet van plan te wijken
voor chantage, en had, wanneer er een conflict zou uitbreken, voldoende
mogelijkheden ter verdediging van het eiland. Wel bleef Van Maarseveen
open staan voor een tussenoplossing. Zo opperde hij de gedachte dat Neder
land aan Indonesië waarborgen zou geven voor een daadwerkelijk vrije
keuze door de Papoea’s, wanneer die daar aan toe zouden zijn. Aan Jonk
mans rede maakte hij niet al te veel woorden vuil. Diens kritiek was deels
terecht, aldus Van Maarseveen, maar Nederland hoefde niet telkens het
boetekleed aan te trekken: 'Werkelijk, van ons wordt van de overkant dik
wijls kwaad genoeg gezegd.'1078
Het antwoord van staatssecretaris Blom, die wederom de internationale
verwikkelingen voor zijn rekening nam, was geheel conform zijn rede in
het comité-generaal van de Tweede Kamer. Australië verlangde voortzet
ting van de Nederlandse soevereiniteit, Engeland werd heen en weer ge
trokken tussen Australië en India, terwijl de VS meenden dat Nederland en
Indonesië het zelf maar moesten oplossen.1079
In tweede termijn wilde Jonkman weten of de regering vast zou blijven
houden aan haar interpretatie van het Charter-artikel, wanneer geen over
eenstemming met Indonesië te vinden was. In een dergelijk geval zou het
uitermate moeilijk te bepalen zijn welke partij in haar recht stond. Wan
neer bemiddeling werd afgewezen, kon de kwestie enkel uitlopen op een
conflict en zelfs op een oorlog. De oud-minister van Overzeese Gebiedsde
len vreesde dat regering en Staten-Generaal op een dergelijke confrontatie
aankoersten, waarvoor de PvdA zich niet zou lenen. De enige oplossing die
hij zag was het voorleggen van de kwestie aan het Uniehof of 'de interna
tionale rechtsgemeenschap'.1080
Van Maarseveen meende dat, mocht geen overeenstemming te bereiken
zijn, het Uniehof de aangewezen instantie was voor arbitrage. Van aanstu
ren op oorlog was geen sprake; oorlog was een gevolg van agressie 'en van
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agressie mag men Nederland niet verdenken'.1081 Met de toezegging dat de
regering ook met de commissie voor Uniezaken van de Eerste Kamer con
tact zou opnemen wanneer er redelijke voorstellen van Indonesische zijde
werden gedaan, kon de minister het overleg afronden. Ook de Eerste Kamer
maakte het de minister niet echt moeilijk. Met alleen de PvdA als tegen
stander van het onverkort vasthouden aan Nieuw-Guinea, bezat de rege
ring brede parlementaire steun voor de onderhandelingen met Indonesië,
onderhandelingen, waarover de verwachtingen bepaald niet hoog gespan
nen waren. Iedere ingewijde begreep dat de standpunten diametraal tegen
over elkaar stonden en dat een tussenoplossing nauwelijks denkbaar was.
De

N ienw -G uineaconferentie

In de aanloop naar de conferentie, die door uitstel veroorzaakt door de In
donesische delegatie niet eerder dan midden december 1950 plaatsvond, be
zocht een Indonesische parlementaire delegatie Nederland. Hoewel het en
thousiasme in de commissie voor Uniezaken niet erg groot was, als gevolg
van scherpe uitspraken van het delegatielid Yamin over de overbodigheid
van de Nederlands-Indonesische Unie1082, ging zij schoorvoetend akkoord
met een bezoek van de voormalige rijksgenoten. Deze parlementaire missie
mocht niet ontaarden in onderhandelingen; de Nederlandse regering on
derhandelde met de Indonesische regering, aldus Schermerhorn en Rom
me. De ontmoeting met de parlementariërs moest louter informatief zijn.
Meijerink liet weten uit principiële redenen afwezig te zijn bij de ontmoe
ting, wanneer Yamin zijn uitspraken niet rectificeerde.1083
De commissievergadering met de Indonesische gasten leverde weinig
nieuwe gezichtspunten op. De Indonesische delegatie meende op basis van
artikel 2 van het Charter van Soevereiniteitsoverdracht na afloop van het
jaar Nieuw-Guinea te kunnen claimen als deel van Indonesië. De Neder
landse commissieleden meenden dat ook na afloop van de gestelde termijn
Nederland de soevereiniteit over het eiland zou behouden. Het verkapte
dreigement van Yamin dat 'nu nog een meerderheid geporteerd (is) voor de
Uniegedachte', en de opmerking van zijn collega Soekiman dat het niet op
lossen van de kwestie Nieuw-Guinea wel eens een voedingsbodem kon
zijn voor het zo gevreesde communisme, vermochten niet de kamercom
missie van mening te doen veranderen. Met een droog 'eerst andere contac
ten leggen, dan nog eens praten', sloot commissievoorzitter Romme de ge
zamenlijke vergadering af.1084
De regering ondervond dus brede steun uit de volksvertegenwoordiging.
Tegelijkertijd begon de steun uit het bedrijfsleven af te nemen. Zoals ook
binnen de PvdA werd getwijfeld aan het relatieve belang van het behoud
van Nieuw-Guinea, wanneer dat een ernstige verslechtering van de band
met Indonesië tot gevolg zou hebben, zagen ook ondernemers soortgelijke
problemen. Minister Stikker, zelf oud-ondernemer, vertolkte deze mening
in de ministerraad. Volgens veel ondernemers woog het bestuur over
'moerassen, rotsen en malaria' niet op tegen eventuele problemen met de
Uniepartner. Vakcentrales wezen op de lastige positie van het personeel in
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Indonesië bij een oplopen van het conflict. Stikker bepleitte uitstel van elke
beslissing op de komende conferentie.1085
Hierin stond Stikker volstrekt alleen. Drees, Van den Brink, Götzen en
Lieftinck namen hiertegen krachtig stelling. Ook Van Maarseveen bepleitte
een onmiddellijke oplossing, waarbij hij constateerde dat Roem wel oren
had naar een vorm van gedeeld bestuur tot het tijdstip waarop de Papoea's
over hun eigen status konden beslissen, een gedachte die door Van Maarse
veen in een eerder stadium van de hand gewezen was. Joekes meende dat
de UNCI een rol moest spelen, daar het een erfenis betrof van de RTC van
1949. De rol van vice-minister-president Van Schaik was opmerkelijk. Hij
meende dat, wanneer de Kamer over dezelfde informatie zou beschikken
als de regering, een meerderheid voor overdracht niet uitgesloten was. Uit
gaan van ontbrekende steun was daarom 'oneigenlijk'. Voor Drees was soe
vereiniteitsoverdracht voor het zittende kabinet echter geen optie. Mocht
het al tot overdracht moeten komen, dan zou een ander kabinet geformeerd
moeten worden dat die verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. Daar
volgens de minister-president de Indonesische regering ook geen belang
had bij een conflict met Nederland, stelde hij voor de Indonesische voor
stellen maar af te wachten.1086
In de ministerraad waren geen nieuwe alternatieven naar voren ge
bracht, noch was er sprake van een bereidheid tot concessies. Drees had de
deur naar soevereiniteitsoverdracht, door Van Schaik op een kier gezet,
voor dit kabinet weer gesloten. Het initiatief werd aan de Indonesische dele
gatie gelaten, waarvan men wist dat deze ook zou vasthouden aan het eer
der ingenomen standpunt. Schermerhorns angst dat van echte onderhande
lingen geen sprake zou zijn, leek bewaarheid te worden.
Ondertussen liep de spanning in Indonesië op. In telegrammen aan de
ministerraad maakte de Hoge Commissaris in Indonesië, Lamping, duide
lijk dat het vasthouden aan het behoud van Nieuw-Guinea grote conse
quenties zou hebben. Een dergelijk beleid zou 'ultra-nationalistische’ en
communistische groeperingen in de kaart spelen, terwijl de veiligheid van
Nederlanders in Indonesië in gevaar dreigde te komen. De Nederlandse ge
meenschap aldaar hield zelfs rekening met massamoord door extremisti
sche groeperingen. De enige oplossing lag in het doen van concessies aan de
Indonesische regering. 'De besprekingen moeten slagen’, aldus de diplo
m aat.1087
De Nederlandse regering wijzigde ook door deze alarmerende berichten
haar standpunt niet. Enkel Lieftinck wilde Indonesië tegemoet kome, en
dreigde bij een mislukking van de conferentie ontslag te nemen. Van
Schaik draaide er op zijn geheel eigen wijze omheen. De regering moest
nauw contact onderhouden met de Kamer, en daarbij ook de telegrammen
van Lamping voorlezen. Hiermee zei hij niet wat hij daadwerkelijk beoog
de: wanneer de Kamer wist op welke manier het in Indonesië uit de hand
liep, zou een meerderheid vóór overdracht tot de mogelijkheden behoren.
Van Maarseveen liet daarop onmiddellijk weten dat in zo'n geval 'een
ander dan hij het beleid als Minister voor Uniezaken zal moeten voeren’.
Drees en Stikker meenden dat het kabinet moest aftreden, wanneer het tot
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de slotsom kwam dat de soevereiniteit zou moeten worden overgedra
gen.1088
De N ieuw -G uineaconferentie mislukt
Op 4 december 1950 werd dan eindelijk de conferentie over Nieuw-Guinea
in Den Haag geopend. De Nederlandse delegatie bestond uit de bewindslie
den Van Maarseveen, Stikker, Joekes en Blom, bijgestaan door een achttal
adviseurs. De Indonesische delegatie bestond uit de ministers Roem, Leime
na, en S. Djojohadikoesoemo en de parlementariërs H. Algadri en T. Tjin
Leng, bijgestaan door vijf adviseurs.1089
De conferentie stond onder immense tijdsdruk, daar de bepaling in het
Charter van Soevereiniteitsoverdracht de status quo van het gebiedsdeel
slechts tot 27 december regelde. Nederland en Indonesië hanteerden ver
schillende interpretaties van de status van Nieuw-Guinea na deze datum.
Al vrij snel werd duidelijk dat beide landen op hun eerder ingenomen
standpunt bleven staan. Voor Indonesië was de onafhankelijkheid niet vol
tooid zolang Nieuw-Guinea geen deel uitmaakte van het land, terwijl Ne
derland vasthield aan de stelling dat het eiland niet bij Indonesië behoorde,
dat Indonesië er geen zakelijk of moreel recht op had en dat Nieuw-Guinea
bij Nederland diende te blijven zolang de Papoeabevolking zich niet zelf
over haar toekomstige status kon uitspreken. Indonesië meende dat de be
volking van Nieuw-Guinea geen zelfstandig zelfbeschikkingsrecht had,
maar dat dat recht uitgeoefend diende te worden door het Indonesische
volk in zijn geheel, waar de Papoea’s deel van uitmaakten.1090
Tijdens de derde vergadering kwam de Indonesische delegatie met een
voorstel, dat het geschil 'tot een uiteindelijke oplossing' kon brengen. Zij
stelde voor om aan de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 de
cember 1950 een overeenkomst te verbinden, waarin Nederland gedeeltelijk
de economische, sociale en culturele ontwikkeling van Nieuw-Guinea
kreeg toegewezen, waarin West-Irian werd geopend voor immigratie van
Nederlanders en voor buitenlands kapitaal en waarin de godsdienstvrijheid
inclusief de werkzaamheden van missie en zending op het terrein van on
derwijs en ziekenzorg werd gegarandeerd. Aangezien het lidmaatschap van
de VN in 'ons huidige spannende tijdsgewricht offers eist van alle landen',
was Indonesië tot deze concessies bereid. Voorwaarde was wel de soeverei
niteitsoverdracht per gestelde datum; iedereen die in het voormalig Nederlands-Indië onderwijs had gevolgd wist immers dat Indonesië zich uit
strekte van 'Sabang op de Noordkust van Sumatra tot Merauke in NieuwGuinea'. Het was moeilijk te aanvaarden dat 'een deel van dit grondgebied
(...) nog onder vreemd en koloniaal beheer is'.1091
De Nederlandse delegatie bestreed het verwijt dat het in Nieuw-Guinea
een koloniaal bewind voerde. Het bestuursstelsel, gericht op zelfbeschikking
op termijn voor de inheemse bevolking, was immers op basis van het
Handvest van de VN gelegitimeerd. Ook Indonesië erkende dat de Papoea's
nog niet in staat waren hun eigen lot te bepalen, aangezien de delegatie niet
voorstelde Nieuw-Guinea aan de Papoeabevolking over te dragen. Neder670
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land wilde wel een overeenkomst aangaan met Indonesië, waarin zelfbe
schikking 'ten bekwamen tijd' werd gegarandeerd. Signalen uit NieuwGuinea wezen er op, dat een grote meerderheid van 'diegenen uit de be
volking (...) die tot de vorming van een zelfstandig oordeel bekwaam geacht
kunnen worden', voortzetting van de Nederlandse soevereiniteit wenste.
Dat verlangen kon en mocht de regering op basis van het Handvest van de
VN niet negeren. De delegatie stelde voor de samenwerking binnen de
Unie op het gebied van Nieuw-Guinea te intensiveren. De soevereiniteit èn
het bewind dienden bij Nederland te blijven.1092
Deze optie was voor de Indonesiërs onaanvaardbaar. De Nederlandse
verwijzing naar de bepaling over niet-zelfbesturende gebieden in het VNHandvest miste alle grond, daar West-Irian onderdeel uitmaakte van Nederlands-Indië, van welks overheidsrechten Indonesia de 'wettige erfge
naam' was. Simpel gezegd had het Nederlands bestuur in Nieuw-Guinea
niets meer te zoeken. Indonesië had een taak in Nieuw-Guinea, zoals elke
nationale overheid die heeft ten opzichte van 'zijn nationalen'. Van het
zelfbeschikkingsrecht verwachtte de delegatie weinig heil, gezien de Ne
derlandse voorstellen om Nieuw-Guinea tot immigratiegebied te verklaren.
De Indonesische delegatie hield aan de eis van overdracht per 27 december
vast, maar breidde het aantal garanties aan Nederland uit.1093 Met de weinig
verrassende weigering van de Nederlandse delegatie op het laatste Indone
sische voorstel in te gaan, was de conferentie feitelijk vastgelopen.
Tijdens de conferentie vond verschillende malen overleg plaats met de
commissie voor Uniezaken, terwijl Nieuw-Guinea ook in de ministerraad
veelvuldig aan de orde kwam. Op 11 december 1950, dus na een week van
onderhandelingen, werd duidelijk dat er weinig vooruitzichten waren. Het
werd tijd om eventuele nadere voorstellen te presenteren. Lieftinck opper
de het idee om Nieuw-Guinea maar soeverein te verklaren en, aangezien
het land niet in staat was zichzelf te besturen, een tripartite verdrag te slui
ten tussen Nederland, Nieuw-Guinea en Indonesië. In dat verdrag zouden
Nederland en Indonesië gezamenlijk het protectoraat over de nieuwe staat
hebben, waarbij Nederland de uitvoerende taken zou behouden. Lieftinck
werd gesteund door staatssecretaris Blom, en door de ministers Van den
Brink en A.A.M. Struycken. Drees en Van Maarseveen plaatsten kantteke
ningen bij het idee. De laatste zag meer in een Nieuw-Guinea-Raad, welk
denkbeeld hij aan de kamercommissies wilde voorleggen. Drees vond het
’noodzakelijk dat Nederland in Nieuw-Guinea de feitelijke macht in han
den zal hebben'.1094
In een daaropvolgende vergadering van de commissie stelde Van Maar
seveen inderdaad de instelling van een paritaire Nieuw-Guinea-Raad voor,
hetgeen niet op wezenlijke tegenstand stuitte. Opmerkelijk is dat juist de
ARP erop aandrong dat Indonesië meer bij het Nieuw-Guineabeleid zou
worden betrokken. Volgens Meijerink was het beter als het Nieuw-Guinea
beleid een Unie-aangelegenheid werd.1095 Voor deze Uniegedachte was niet
veel steun. Schermerhorn, Korthals en minister Van Maarseveen wezen de
gedachte af, terwijl andere sprekers er geen aandacht aan besteedden. Even
tuele bemiddeling door de UNCI werd niet erg op prijs gesteld. Korthals
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wees er op dat Nederland slechte herinneringen had aan eerdere internatio
nale inmenging. Ook Romme zag niets in inschakeling van dit orgaan.
Voor een eventueel te benoemen commissie van goede diensten was de
animo groter.
Om de besprekingen weer vlot te trekken stelde de Nederlandse delegatie
op de conferentie de instelling van een Nieuw-Guinea-Raad voor, waarin
Indonesië en Nederland paritair vertegenwoordigd zouden zijn. Deze raad
zou besluiten kunnen nemen 'met betrekking tot het ten aanzien van
Nieuw-Guinea te voeren beleid'. Dit voorstel kwam minder aan de Indone
sische wensen tegemoet dan in eerste instantie lijkt. Niet alleen bleef de soe
vereiniteit over het eiland bij Nederland, van een feitelijke invloed van In
donesië op het Nieuw-Guineabeleid was geen sprake. De paritaire vertegen
woordiging was een garantie voor een verdeelde raad, waardoor Nederland,
als bewindvoerder, zijn eigen beleid kon voeren. Immers, slechts wanneer
de raad in meerderheid een uitspraak zou doen, zou deze van invloed zijn
op het bewind in Nieuw-Guinea. Niettemin was het voorstel voor de Indo
nesische delegatie voldoende aanleiding om voor overleg naar Djakarta te
rug te keren.1096
In de ministerraad van 18 december 1950 werd uitvoerig over de NieuwGuineaproblematiek gesproken. Staatssecretaris Blom verklaarde daar dat
aan de Indonesische delegatieleider Roem ondershands de gedachte van een
gedeelde soevereiniteit was meegegeven. Het was daardoor niet onwaar
schijnlijk dat deze delegatie na terugkeer de gedeelde soevereiniteit als mo
gelijkheid zou noemen. Hierop gaf Drees te kennen dat hij het overdragen
van de soevereiniteit aan de Unie prefereerde. Het eerder door Lieftinck
voorgestelde soeverein verklaren van Nieuw-Guinea vond weinig steun in
het kabinet, evenmin als het denkbeeld van Drees om de soevereiniteit aan
de Unie op te dragen. Aangezien de verdeeldheid te groot was, werd beslo
ten het Indonesische antwoord af te wachten.1097
In een besloten vergadering van de commissie voor Uniezaken op 22 de
cember besprak de regering de stand van zaken met een aantal parlemen
tariërs. De aanwezigen waren zich terdege bewust van de tikkende tijdbom
en zij waren niet erg gerust op de reacties in Indonesië wanneer een door
braak uitbleef. Sommigen neigden daarom naar internationale inmenging,
maar inschakeling van de UNCI bleef te gevoelig. Van Maarseveen meende
dat Indonesië de strenge eis van overdracht wel zou laten vallen wanneer
het land een mogelijkheid werd geboden om het gezicht te redden. Stikker
onderschreef dit idee en wilde dat internationaal duidelijk was dat Neder
land 'een behoorlijk voorstel’ had gedaan. Minister Joekes waarschuwde
voor het eindigen in een patstelling. Goede verhoudingen waren over en
weer van groot belang. Hij wilde dan ook met een redelijk tegenaanbod ko
men 'na vastlopen op basis van een voor de wereld redelijk standpunt'. De
PvdA'er liet doorschemeren overdracht niet uit te sluiten, maar hij ver
wierf geen steun in de vergadering. Welter verwoordde de stemming met
zijn uitspraak dat Joekes de Indonesiërs onderschatte: 'Niet bukken voor
chantage.' Op de retorische vraag van Blom, of men het van belang achtte
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dat de conferentie eindigde in een impasse, werd niet geantwoord. Blijkbaar
achtte men een impasse overkomelijk.1098
Van Maarseveen was niet erg tevreden over dit overleg, waarin weer
geen doorbraak was verkregen. In een bilateraal overleg met commissie
voorzitter Romme tastte hij af hoe een overdracht van de soevereiniteit
aan de Unie zou liggen. Romme kon Van Maarseveen geruststellen: zowel
de KVP als de PvdA zouden een dergelijke overdracht ondersteunen. De
ministerraad was verdeeld over dit voorstel. Joekes meende dat de Unie
niet geschikt was voor het dragen van soevereiniteit, aangezien het een sa
menwerkingsorgaan betrof. Overdracht aan de Unie zou geen oplossing
zijn, maar juist garant staan voor een langslepend conflict. Ook Stikker zag
er niet veel in. De Indonesische delegatie zou niet met minder dan de soe
vereiniteit over Nieuw-Guinea naar huis willen gaan. Internationaal zou
het voorstel ook weinig indruk maken. De publieke opinie was Nederland
niet erg gunstig gezind. De liberale bewindsman pleitte voor het aftreden
van het kabinet, opdat een nieuw kabinet dat 'vrijer in de bepaling van zijn
standpunt ten aanzien van de overdracht van de soevereiniteit over
Nieuw-Guinea aan andere lichamen' zou staan, een beslissing kon nemen.
Volgens Stikker ontbrak de noodzakelijke steun aan het kabinet. Dit laatste
werd ontkend door Van Schaik, de kabinetsformateur die zijn geesteskind
naar de afgrond zag afglijden. Overdracht aan de Unie zag hij als een 'pro
gressief' idee, dat nodig was, omdat 'tot nu toe (...) Nederland tegenover de
Indonesiërs nog maar weinig tegemoet gekomen (is) aan hun standpunt’.
Ook de andere ministers schaarden zich achter Van Maarseveens voorstel,
inclusief Drees, die de gedachte van aftreden kwalificeerde als 'een op
luchting’. Omdat er naar zijn mening geen andere coalitie te vormen was,
diende het kabinet echter op zijn post te blijven.1099
Het voorstel van overdracht aan de Unie bracht minister Stikker, en
daarmee het kabinet, in politieke problemen. Het was bekend dat VVD-fractievoorzitter Oud niet zonder slag of stoot akkoord zou gaan met welke wij
ziging in de status van Nieuw-Guinea dan ook. In de ministerraad wees
Stikker op deze problemen, die door de raad weliswaar niet werden gebaga
telliseerd, maar ook niet in hun consequenties werden doordacht. Drees
raadde Stikker aan 'een poging (...) (te) doen in eigen kring tot overeenstem
ming te komen'. Van Maarseveens voorstel zou in de onderhandelingen
worden ingebracht en bij Indonesische weigering zou aangestuurd worden
op het verlenen van goede diensten door de UNCI.1100
Bij terugkeer uit Indonesië verklaarde delegatieleider Roem dat het eer
dere voorstel, de instelling van een paritaire Nieuw-Guinea-Raad, niet aan
vaardbaar was. Tevens diende hij een eigen voorstel in, waarin op uiterlijk
27 december 1950 een gezamenlijke verklaring zou worden afgegeven, dat
op een te noemen tijdstip de soevereiniteit aan Indonesië zou worden over
gedragen. Geheel in de lijn der verwachting werd dit voorstel afgewezen
door de Nederlandse delegatie.1101
In de ministerraad werd ondertussen duidelijk dat Stikker geen overeen
stemming had bereikt met de leiding van zijn partij. In een uitvoerig me
morandum zette hij zijn denkbeelden over de ontstane situatie uiteen. Hij
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wilde geen verantwoordelijkheid dragen voor de voorstellen (Uniesoevereiniteit, anders UNCI-bemiddeling), om een groot aantal redenen. De be
langrijkste waren: het voorstel zou worden verworpen door Indonesië,
waardoor een impasse ontstond die belangrijke repercussies zou hebben
voor de Unie; een tweederde meerderheid was illusoir vanwege het ontbre
ken van in ieder geval de steun van de VVD-, en waarschijnlijk ook de
CHU-fractie; het kabinet was door eerdere uitspraken gebonden aan het on
verkort vasthouden aan de soevereiniteit over Nieuw-Guinea; internatio
naal was er te weinig steun. Stikkers conclusie: 'Alleen een nieuw kabinet
kan eventueel noodzakelijke overdracht doen.' Kortom, de ministers van
het kabinet-Drees-Van Schaik dienden hun portefeuilles ter beschikking te
stellen. Dit aftreden kon worden gemotiveerd met een verwijzing naar het
ontbreken van 'eenheid in de boezem van het kabinet', waarbij redenen
van staatsbelang een verdere duiding onmogelijk maakten. In ieder geval
was duidelijk dat minister Stikker niet zou aanblijven als het voorstel aan
de Indonesische delegatie zou worden voorgelegd.1102
In de ministerraad overheerste bezorgdheid over de gevolgen van een
ministers- of kabinetscrisis. Anders dan Stikker meende Lieftinck dat de
kamers het kabinet wel voldoende ruimte zouden geven voor een 'verder
gaand voorstel inzake Nieuw-Guinea'. Het kabinet had zijn eigen verant
woordelijkheid en moest zijn werkzaamheden maar voortzetten, totdat een
conflict met de Kamer ontstond. Als het kabinet zelf het bijltje erbij neer
gooide, was dat volgens Lieftinck een ramp voor de Unie, dat 'unicum voor
de samenwerking tussen Oost en West'. Drees was van mening dat Stikker
in elk geval niet als enige het bos ingestuurd kon worden. Daarop verklaar
de Van Maarseveen dat hij bereid was op te stappen als dat de crisis kon op
lossen. Van Schaik haastte zich vervolgens een poging te doen zijn kabinet
te redden. Volgens hem was het geen probleem wanneer alleen Stikker, dus
de VVD, uit de boot viel; de overblijvende partijen konden dan gewoon
doorregeren. Andere ministers uitten hun bezorgdheid over het uiterst be
roerde moment voor een eventuele crisis. Een meerderheid sloot zich dus
in feite aan bij Lieftinck en Van Schaik: doorgaan. Ten slotte stelde Drees
voor dat Van Maarseveen het voorstel eerst maar aan Indonesië moest
voorleggen, zonder dat Stikker daarbij aanwezig was. Nadat Drees daarop
had aangedrongen, ging Stikker akkoord met diens verzoek het besluit tot
zijn ontslagaanvrage nog een dag aan te houden.1103 Door aan te blijven
werd Stikker dus medeverantwoordelijk voor het voorstel tot soevereini
teitsoverdracht aan de Unie, waarover hij in zijn memorandum klip en
klaar geschreven had dat hij dat niet zou meemaken!1104 De bewering van
Stikker in zijn Memoires dat het kabinet pas besloot het plan voor te leggen
toen hij de vergadering verlaten had, is derhalve onjuist.1105
De volgende dag kwam de Nederlandse delegatie inderdaad met het
voorstel de soevereiniteit over Nieuw-Guinea op te dragen aan de Nederlands-Indonesische Unie. Het bewind zou in Nederlandse handen blijven.
De Unieconferentie van ministers zou in eenparigheid over het bewind
over Nieuw-Guinea kunnen besluiten, hetgeen wederom een sterkere posi
tie van Nederland als bewindvoerder garandeerde. Dit voorstel werd afge674
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wezen. De Indonesische delegatie meende dat Nieuw-Guinea een volstrekt
andere verhouding had tot Indonesië dan tot Nederland, hetgeen in een fei
telijk condominium niet tot uitdrukking werd gebracht. Daarnaast was de
voortzetting van het Nederlandse bewind onacceptabel.

Onzalig uiteinde

Wederom waren onderhandelingen over het N ieuw-Guineaconflict
vastgelopen. Weliswaar waren door de Nederlandse delegatie naar binnenlands-politieke maatstaven ver gaande voorstellen gedaan, de Indonesische
delegatie zag deze als te beperkt. De jure werd dan wel voorgesteld de soeve
reiniteit aan de Nederlands-Indonesische Unie op te dragen, de facto zou de
status quo gehandhaafd blijven. De laatste handreiking op de conferentie
kwam wederom van de Nederlandse delegatie. Zij stelde voor om verdere
besprekingen te voeren, bijgestaan door de UNCI. Op dit voorstel bleef de
Indonesische delegatie het antwoord schuldig. De conferentie had in Indo
nesische ogen lang genoeg geduurd. Tot slot verklaarde de Indonesische de
legatie dat Indonesië zijn aanspraken op Nieuw-Guinea zou handhaven en
'dat de status quo over West Irian, die volgens de Ronde Tafel Conferentie
slechts met toestemming van Indonesia zou voortduren, van af deze dag
wordt voortgezet, evenwel zonder even bedoelde instemming van de zijde
van de Republik Indonesia'.
De Nederlandse delegatie kon niet anders dan concluderen dat de confe
rentie mislukt was: 'Dit brengt (...) met zich, dat de Nederlandse souvereini
teit en de status quo gehandhaafd blijven, en dat het geschil niet is opgelost.'
De hoop was gericht op een positief antwoord op het Nederlandse aanbod
om de onderhandelingen met medewerking van de UNCI voort te zet
t e n .™
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Van der Goes struikelt over Nieuw-Guinea
Na het mislukken van de conferentie was het woord aan de Tweede Kamer
om een finaal oordeel over de onderhandelingen te vellen.
Een grote rol in de debatten, die van 18 tot 24 januari 1951 plaatsvonden,
speelde de vertrouwelijke brief die de PvdA-fractie aan minister-president
Drees had gestuurd. In deze brief liet de fractie weten dat er volgens haar
maar één oplossing van het geschil was: overdracht van de soevereiniteit
aan Indonesië, met garanties voor een langdurig beheer door Nederland en
een financiële regeling waarin Indonesië naar rato zou bijdragen. Mochten
de onderhandelingen alsnog mislukken, dan stelde de fractie internationale
bemiddeling voor, waarbij een ander orgaan dan de UNCI werd geprefe
reerd.1107 De brief was gedateerd op 8 december 1950, maar bleef geheim tot 3
januari. Op die dag liet fractievoorzitter Van der Goes van Naters in een
interview aan het ANP en het Indonesische persbureau Aneta weten dat de
kwestie Nieuw-Guinea voor de PvdA nog niet afgedaan was. 'Wij zijn in
beginsel niet afkerig van hernieuwde onderhandelingen op basis van souvereiniteitsoverdracht over Nieuw-Guinea aan Indonesië', liet Van der
Goes weten, waarbij hij langdurig beheer weliswaar als voorwaarde stelde,
maar direct vermeldde dat deze voorwaarde 'niet zo absoluut' was. Voorop
stond het belang van goede betrekkingen met Indonesië. Mocht het op her
nieuwde onderhandelingen uitdraaien, dan wilde Van der Goes breder sa
mengestelde delegaties, waarin ook parlementariërs zitting zouden heb
ben.1108 In de tekst die door Aneta werd gebruikt liet Van der Goes weten
voor het Nieuw-Guineabeleid een kabinetscrisis te willen riskeren.1109 Te
gelijk met het interview verscheen een artikel van Van der Goes in H et
Vrije Volk, waarin hij stelde dat het regeringsvoorstel een vorm was om
het conflict op te lossen, maar: 'Misschien zijn er betere.'1110
Enkele dagen later kwam het partijbestuur van de PvdA met een reso
lutie, waarin geheel andere accenten werden gelegd. Het bestuur had er 'met
voldoening kennis van genomen (...) dat de Tweede-Kamerfractie van de
Partij van de Arbeid met een constructief voorstel poogde een bijdrage te le
veren om de gerezen moeilijkheden te boven te komen', maar was van
oordeel dat het door de regering ingenomen standpunt 'een aanvaardbaar
uitgangspunt vormt voor verdere onderhandelingen'.1111 Tegelijk met de
verklaring van het partijbestuur publiceerde Van der Goes een rectificatie,
waarin hij liet weten het bewuste interview afgelegd te hebben zonder me
deweten van de fractie, zodat hij niet namens de fractie had gesproken. Hij
stelde dat hij wel 'een van de door haar gedane' suggesties had uitgespro
ken, maar die suggestie was gedaan vóórdat de regering met haar eigen
voorstellen was gekomen.1112 De PvdA, bestuur èn fractie, conformeerde
zich aldus aan het regeringsstandpunt. Aan de verklaring was een partijbestuursvergadering voorafgegaan, waarin de fractievoorzitter het vuur na
aan de schenen was gelegd. In de daaropvolgende vergadering van de
PvdA-fractie moest Van der Goes wederom verantwoording afleggen voor
zijn uitlatingen in de pers. Zijn verdediging was niet voldoende; Van der
Goes zag zich gedwongen zijn fractievoorzitterschap neer te leggen. Zelf had
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'de rode jonker' sterk het idee dat de tumult om het interview gebruikt was
om de al langer heersende onvrede over de manier waarop hij het fractievoorzitterschap vervulde tot uitbarsting te laten komen.1113 Van der Goes
werd opgevolgd door L.A. Donker, die wegens gezondheidsredenen Burger
vooralsnog liet waarnemen. Zowel de brief van de fractie aan Drees, als het
interview van Van der Goes (overigens gevolgd door een vrijwel gelijklui
dend interview van Schermerhorn in Amerikaanse kranten) werden ter
sprake gebracht in de debatten over de mislukte onderhandelingen met In
donesië. De Kadt pareerde de kritiek van met name de ARP door te wijzen
op het privékarakter van het interview van 'partijgenoot Van der Goes’.
Het parlement wil geen soevereiniteitsoverdracht
ARP-leider Schouten beet het spits af in het debat over de staatkundige sta
tus van Nieuw-Guinea, dat maar liefst vier dagen zou duren. Fel attaqueer
de hij de PvdA vanwege haar brief aan het kabinet. Het overdragen van de
soevereiniteit door Nederland zou 'liquidatie van zijn roeping' zijn. Voor
op moest staan het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's; het feit, dat Indo
nesië meende dat de Papoeabevolking dat recht niet zelfstandig kon uitvoe
ren, maar enkel als deel van het totale Indonesische volk, had de grondslag
onder de conferentie weggeslagen. Van een overdracht van de soevereini
teit aan de Nederlands-Indonesische Unie kon geen sprake zijn. Ten eerste
gingen deze voorstellen in tegen het 'onveranderlijke standpunt’ waaraan
de regering zich jegens de Staten-Generaal had gebonden: het onverkort
vasthouden aan Nederlandse soevereiniteit over Nieuw-Guinea. Daar kon
de regering toch niet zomaar op terugkomen? Hier was of ontslag op zijn
plaats geweest, of een terugkeer in het parlement voor een nieuw mandaat.
Het kabinet kon zich in dezen niet beroepen op het overleg dat gevoerd was
met de commissies voor Uniezaken van de beide kamers. Het consulteren
van enkel de commissies mocht niet in de plaats treden van de gehele ka
mers. Schouten kondigde aan het instituut kamercommissie op de helling
te willen zetten wanneer het toch die kant op zou gaan.1114 Ten tweede was
de Unie niet geëquipeerd om de soevereiniteit te dragen. De Unie was een
samenwerkingsorgaan, niet meer en niet minder. In internationale bemid
deling zag de antirevolutionair geen enkel heil. 'Mijn conclusie is duidelijk.
Hoop, dat de Regering in en door deze gedachtenwisseling ten aanzien van
Nieuw-Guinea weer in het goede spoor zal komen, heb ik niet meer. Men
beseffe, wat deze uitspraak voor mij betekent. Daarachter gaat diep leed over
de gang van zaken schuil, ook diep leed over de noodzakelijkheid dit tegen
het Kabinet en tegen deze Ministers persoonlijk te moeten zeggen. Maak
mij beschaamd, zo zou ik aan de Regering willen vragen.'1115 Schouten
kondigde een motie aan wanneer de regering hem niet zou geruststellen;
vóór alles moesten goede beginselen worden uitgedragen. Namens de ARP
verklaarde Gerbrandy nog dat het tijd werd dat er andere bewindslieden
kwamen, 'die de politiek, welke ik niet anders kan betitelen dan als trouwe
loos en eerloos', zouden verlaten.1116
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Welter deed er nog een schepje bovenop. Vrij naar P.C. Hooft opende hij
zijn bijdrage met de volgende woorden: 'Ik gaa een werk aan, dat opgeleit is
van misbruik van macht, intrigue en kuiperij, van onverstand en onbe
kwaamheid, van gemis aan moed en vertrouwen en wrang van klein
burgerlijk politiek gedoe.' De oud-minister van Koloniën had nimmer veel
vertrouwen in het beleid van de regering gehad, hoewel haar uitlatingen en
haar 'onveranderlijke standpunt’ verwachtingen hadden gewekt: 'Ik heb
niet zo weinig brieven gekregen van sympathieke oude dames en andere
eenvoudigen van geest, die mij schreven: Wat een geluk is het toch, dat wij
tenminste Nieuw-Guinea behouden. Mijn reactie (...) was altijd dezelfde:
Wait and see!'1117 Hij onderstreepte de stelling van Schouten dat de rege
ring niet zonder voorafgaand overleg met de kamers haar standpunt had
mogen wijzigen. De regering had nooit serieus gepoogd om Nieuw-Guinea
te behouden. Het uitsluiten bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949 was en
kel bedoeld om de overdracht van de rest van Nederlands-Indië te verge
makkelijken. Welter meende dat Indonesië geen enkel recht had op het ei
land. Hij vergeleek de situatie met die in Zeeuws-Vlaanderen, waarop Bel
gië meer aanspraak kon maken dan Indonesië op Nietiw-Guinea. De PvdA
'heeft het Koninkrijk vernietigd ', stelde Welter bitter vast. De KVP was
daarbij, zoals gebruikelijk in Indonesische aangelegenheden, 'omgevallen'
in de richting van de PvdA, ditmaal zonder 'aan- en omkleedpartijen, geen
ingewikkelde verklaringen'.1118 De regeringsvoorstellen hadden onaan
vaardbare consequenties. Overdracht van de soevereiniteit aan de Unie zou
een condominium tot gevolg hebben, volgens Welter de slechtst denkbare
vorm van staatkundige samenwerking. Die Unie stelde sowieso niet veel
voor: 'In Indonesië (...) wordt (...) gedebiteerd over de ooievaar, Sinterklaas
en de Unie, die begrippen van gelijke betekenis zijn.' Van internationale be
middeling had Nederland getuige het recente verleden weinig te ver
wachten. Hij velde een hard oordeel over de regering: 'Indien dit kabinet
een chef had (...) zou hij het al lang hebben ontslagen (...). Ik vrees met grote
vreze dat het aanblijven van deze Regering het verlies van Nieuw-Guinea
betekent op een smadelijke, vernederende wijze, met schade, schande,
smart en vooral met veel bloed en veel tranen. (...) Deze Regering kan niet
regeren en zij kan ook niet abdiceren. En ik moet er aan toevoegen: zij weet
niet eens op het juiste moment te retireren.’1119
Hij werd hierin ondersteund door de liberaal Vonk, die meende dat de
regering haar toezegging in het comité-generaal, om terughoudend te zijn
in de onderhandelingen, niet was nagekomen.1120 Het Nederlandse slotvoorstel, 'een prototype van impotent beleid', bracht juist datgene wat de
regering wilde behouden, de soevereiniteit over Nieuw-Guinea, in gevaar.
Door een Uniecondominium voor te stellen had het kabinet zich in princi
pe bereid verklaard Nieuw-Guinea los te laten, waarmee het 'zijn kans ver
speeld' had.1121 Ook VVD-fractieleider Oud fulmineerde tegen het gevoerde
beleid. De regering had in het parlement verklaard onveranderlijk op het
standpunt te staan dat Nieuw-Guinea onder Nederlandse soevereiniteit be
hoorde te blijven: 'Zo kan men (...) zeggen dat niets onveranderlijker is dan
de veranderlijkheid van dit Kabinet.’1122 Daarnaast had de regering toege678
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zegd de Kamer te zullen raadplegen wanneer redelijke tegenvoorstellen
werden gedaan. Daarvan was geen sprake geweest; de regering had zèlf
tegenvoorstellen gedaan, waarbij ze zich beriep op overleg in de commissies
voor Uniezaken. Dit achtte hij staatsrechtelijk onjuist. Op deze wijze werd
de publieke zaak uitgemaakt 'binnenskamers in het geheim overleg'. Oud
wilde dat de Kamer zich over deze gang van zaken uitsprak.1123 Dominee
Zandt sloot zich bij het blok van tegenstanders aan, waarbij hij wees op het
'verschrikkelijk verval van zeden' dat de regering ten toon spreidde door
haar woord te breken.
Ook de CPN was weinig tevreden over het gevoerde beleid, maar op ge
heel andere gronden dan de 'rechtse' partijen. Volgens woordvoerder Gort
zak wekte de wijze waarop met Nieuw-Guinea omgegaan werd de weerzin
van de bevolking op. Er werden openlijke en bedekte bedreigingen geuit en
er werd geschermd met de inmenging van vreemde mogendheden. Vooral
de VS moesten het ontgelden. De 'Yankee-fascisten' stuurden aan op een
openlijk conflict, zodat zij Nieuw-Guinea, dat van strategisch belang was in
de regio, konden bezetten. Volgens de CPN was er maar één oplossing mo
gelijk: de RTC-akkoorden moesten worden verbroken en de Nederlandse
troepen en de marine moesten uit geheel voormalig Nederlands-Indië wor
den teruggetrokken. Daartoe zou Gortzak een motie indienen.1124
De enige steun voor het regeringsbeleid kwam van de KVP en de PvdA.
Fractievoorzitter Romme wees erop dat de regering niet echt 'een onver
anderlijk standpunt' had ingenomen, daar zij had aangekondigd bij rede
lijke tegenvoorstellen in overleg met de kamercommissies te zullen treden.
Daar had de regering zich aan gehouden en in die vergaderingen was duide
lijk geworden dat er voldoende parlementaire steun voor het regerings
standpunt was. Het voorstel van internationale bemiddeling achtte hij 'on
gelukkig', aangezien er dan andere motieven gingen spelen dan enkel het
belang van de Papoeabevolking. Dat belang diende voorop te staan. Hoewel
Romme zich kon voorstellen dat het voor een Indonesiër een vrijwel
onverdraaglijke gedachte was dat een deel van Nederlands-Indië onder het
koloniaal gezag bleef, was het onaanvaardbaar om Nieuw-Guinea over te
dragen, zeker zolang Indonesië zich niet tegen het communisme had uitge
sproken. De KVP'er ondersteunde de keuze voor een Uniesoevereiniteit. In
de Unie was gebleken dat de beide landen ver dragende beslissingen konden
nemen. Uniesoevereiniteit was bepaald geen 'slap aftreksel van een tussending’.1125
PvdA-woordvoerder De Kadt haalde de gang van zaken rond de soeverei
niteitsoverdracht van Indonesië in de herinnering. De toen gebruikte argu
menten om Nieuw-Guinea van overdracht uit te sluiten had zijn partij
'weinig klemmend en weinig overtuigend’ gevonden; op één argument na:
zonder uitsluiting van Nieuw-Guinea was geen tweederde meerderheid
voor de grondwetswijziging mogelijk. Om die reden was de PvdA akkoord
gegaan. Achteraf meende De Kadt dat de nieuwe toestand in Indonesië 'en
bloc' had moeten worden aanvaard. Nederland had geprobeerd 'de naoor
logse positie van Indonesië te regelen’, en dat was mislukt: 'Ik zie niet in,
waarom dit alles aanvaard kon en moest worden, en waarom die harde
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werkelijkheid halt zou moeten houden aan de grenzen van Nieuw-Guinea.
Men moet óf de consequenties van de nederlaag aanvaarden, öf de oorlog
voortzetten, zoals in wezen de heren Gerbrandy, Welter c.s. willen. Onmo
gelijk lijkt mij een politiek van vrede en samenwerking in één deel van het
gebied en blijvend conflict in een ander deel; met name Nieuw-Guinea.’1126
Exploitatie van het eiland was niet mogelijk als Nederland in een vijan
dige positie tot Indonesië stond, al was het alleen maar vanwege de nood
zaak om Indonesische arbeidskrachten te krijgen. Daarnaast verwachtte hij
dat Nederland de kosten van exploitatie nooit zelf zou kunnen dragen, ter
wijl de gevestigde Nederlandse belangen in Indonesië in gevaar zouden ko
men. Kortom: het behoud van Nieuw-Guinea was een materieel en zede
lijk te grote belasting. Overdracht zou dan ook geen ramp zijn, maar dan
wel onder de voorwaarde van een afdoende bescherming van de inheemse
bevolking. ’Er is maar één vrees, nl. dat de Indonesiërs, voor het zover is,
nog een vlaag van verstand zouden krijgen en ons zouden zeggen: wij zijn
geen verzamelaars van malaria, moerassen en oerwouden, Nederlanders,
het is uw plicht Nieuw-Guinea te behouden en te ontwikkelen', aldus De
Kadt. De sociaal-democraat respecteerde dat de regering en de meerderheid
van het parlement er anders over dachten en hij verklaarde voor NieuwGuinea geen kabinetscrisis over te hebben. Er waren belangrijker zaken in
de nationale en internationale politiek.1127 De PvdA ondersteunde de slotvoorstellen van harte en zij betreurde de Indonesische afwijzing van de
Uniesoevereiniteit. Internationale bemiddeling juichte zij toe.
In zijn beantwoording schetste minister Van Maarseveen nog eens uit
voerig de gang van zaken. De regering was bereid tot een oplossing te ko
men op basis van het recht, alleen stonden de rechtmatigheidsopvattingen
van Nederland en Indonesië diametraal tegenover elkaar. Daarom was een
poging ondernomen om te komen tot een vorm van gedeelde soevereini
teit, vanuit de gedachte dat een gunstige ontwikkeling van de verhouding
tussen de beide landen ook het Nieuw-Guineaconflict vanzelf zou tempe
ren. De door Nederland aangedragen compromisvoorstellen waren echter
alle afgewezen. Dus restte er niets anders dan internationale bemiddeling,
aangezien een van beide standpunten 'de toets der billijkheid’ niet zou
kunnen doorstaan.
De regering was niet teruggekomen op haar onveranderlijke standpunt.
Het voorstel van internationale bemiddeling deed geen uitspraak over de
toekomstige status van Nieuw-Guinea, zodat daar geen sprake van incon
sistentie kon zijn. In de andere voorstellen was 'bepaaldelijk (...) vastgehou
den aan de eis, dat het bestuvir over Nieuw-Guinea in Nederlandse handen
zou blijven. Dit bestuur kon in zijn bewegingsvrijheid wel worden beperkt,
hetzij door de Nieuw-Guinea-Raad, hetzij door de Nederlands-Indonesische Unie, doch in beide gevallen alleen, wanneer door een van beide li
chamen besluiten werden genomen, waartoe Nederland zelf volledig en
vrijwillig zou hebben medegewerkt.'1128
Van Maarseveen bestreed Ouds verwijt dat de regering onvoldoende
overleg met de Kamers had gepleegd alvorens van standpunt te verande
ren. De regering had aangekondigd 'met bepaalde organen' (de commissies
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voor Uniezaken) in contact te treden en zij had dit ook herhaaldelijk ge
daan. Overleg met de plenaire Kamer was door de tijdsdruk (de finale on
derhandelingen vonden plaats rond Kerstmis) onmogelijk. En, nog belang
rijker, de regering was niet van standpunt veranderd. Schoutens verwijt,
dat de regering bij 'redelijke tegenvoorstellen' de Kamer zou raadplegen en
dus geen eigen voorstellen mocht doen, kwalificeerde hij als 'uiterst for
meel'. Nalezing van de notulen van het comité-generaal zou uitwijzen dat
het raadplegen van de Kamer betrekking had op de gehele conferentie. Ove
rigens was Van Maarseveen van mening dat het hier een veel algemener
punt betrof, namelijk de rol van het parlement bij het afsluiten van inter
nationale verdragen. In een dergelijk verband wilde hij er graag met de Ka
mer op terug komen.
Het probleem met Nieuw-Guinea was volgens de minister dat het teveel
in de 'sentimentssfeer' was getrokken, zowel in Indonesië als in Nederland:
'Ik moge daartegenover stellen, dat, als er in de toekomst redelijke verhou
dingen tussen Nederland en Indonesië zullen ontstaan, zulks zal geschie
den ondanks het ageren van mannen, zoals de geachte afgevaardigde de
heer Welter, die door hun vasthouden aan onhoudbaar geworden gedach
ten en door de activiteiten, die zij (...) ontplooid hebben en ontplooien, aan
de groei van goede verhoudingen (...) ontzaglijk nadeel hebben berokkend
en blijven berokkenen.'1129 Van Maarseveen betreurde het PvdA-standpunt dat zowel de soevereiniteit als het bestuur over Nieuw-Guinea zou
moeten worden overgedragen. De Papoea's wilden immers zelf bij Neder
land blijven. De CPN-gedachte om de RTC-akkoorden op te zeggen ver
wierp hij, maar hij kondigde aan graag de troepen en de marine terug te
trekken wanneer de omstandigheden daar naar waren.
Kortom, de regering was ervan overtuigd dat zij haar plichten ten opzich
te van Nieuw-Guinea en Nederland had vervuld. Wanneer de Kamer de
zaak nu eens zakelijk wilde beschouwen, zou zij tot hetzelfde oordeel ko
men. Hij zag 'zonder schrik of schroom het oordeel van de Kamer tege
m oet'.1130
Het schot van de vluchtende
Van Maarseveen had zijn critici bepaald niet tevreden gesteld. Schouten
was slechts bevestigd in zijn stelling dat van het onveranderlijke standpunt
was afgeweken door het voorstel de soevereiniteit op te dragen aan de Unie.
Nieuw-Guinea behoorde bij Nederland te blijven. Hij diende een motie in
waarin de Kamer uitsprak dat Nieuw-Guinea onder Nederlandse soeverei
niteit zou blijven zolang de Papoea's nog niet zelf konden beslissen, en
waarin de vorming van een paritaire Nieuw-Guinea-Raad, de opdracht van
de soevereiniteit aan de Unie en internationale bemiddeling onaanvaard
baar werden verklaard. Deze motie werd mede ingediend door Zandt en
W elter.1131
Oud trok fel van leer tegen de wijze waarop zijn constitutionele bezwa
ren waren afgedaan. Het betrof hier niet een algemeen probleem, het was in
de onderhavige procedure van overwegend belang. De regering had zonder
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voorafgaand overleg met de kamers haar standpunt gewijzigd. Deze plotse
linge koerswending gaf te weinig vertrouwen in het kabinet. De liberaal
diende ook een motie in, waarin de Kamer constateerde dat de regering zon
der overleg haar standpunt had prijsgegeven, oordeelde dat dit in strijd was
met de juiste constitutionele verhoudingen en haar teleurstelling over de
gang van zaken uitsprak.1132
Ook Welter en Tilanus bleven op hun oorspronkelijke standpunt staan.
De laatste diende een eigen, 'positieve' motie in, daar hij van mening was
dat de regering zich wel aan de afspraak inzake vooroverleg had gehouden.
In zijn motie sprak de Kamer uit dat Nieuw-Guinea onder Nederlandse
soevereiniteit diende te blijven tot de Papoeabevolking in een volksstem
ming over haar status kon beschikken.1133
De laatste motie was afkomstig van Gortzak. Hierin verzocht de Kamer
de regering te overwegen de Nederlandse strijdkrachten uit Indonesië terug
te trekken. De communist vroeg zich af wie uitmaakte of een volk niet in
staat was om te oordelen. Hoe lang moest het nog duren voor de Papoea's
rijp waren? Het kon toch niet zo zijn 'dat het spel van overheersing van ko
loniale volken nog dertig of honderd of meer jaren zal kunnen worden ge
speeld?'1134
PvdA en KVP bleven het kabinet steunen. De Kadt verleende zijn steun
met de kanttekening dat, mocht internationaal overleg leiden tot een weg
die het kabinet niet kon bewandelen, het plaats diende te maken voor een
n ieu w .1135 Waarnemend fractievoorzitter Burger nuanceerde het PvdAstandpunt door de nadruk te leggen op overeenstemming met Indonesië.
Overdracht van Nieuw-Guinea was niet het doel, maar een alleszins aan
vaardbaar middel daartoe. De motie-Oud miste een 'juiste feitelijke grond
slag'; de regering was, door de Kerst, simpelweg niet in staat geweest de Ka
mer te consulteren.1136
Romme, die zich spottend excuseerde voor het niet-indienen van een
motie, had zich over het debat verwonderd. Volgens hem had de 'richtingDe Kadt' heel wat meer reden om zich op te winden dan de stroming die
Nieuw-Guinea wilde behouden. De PvdA kreeg immers niet haar zin, de
andere stroming wel! Hij signaleerde een paradox: 'Ik zeg niet, dat zij alle
maal zo ver zouden willen gaan om het Kabinet geheel of gedeeltelijk naar
huis te sturen, maar - als ik het zo mag uitdrukken - zo kalm als de geachte
afgevaardigde de heer De Kadt zijn die woordvoerders van die andere groe
pen toch ook weer niet.' De ingediende moties kon hij niet ondersteunen,
waarbij hij nog wees op de 'divergentie' tussen het betoog van VVD-fractieleider Oud en diens motie. Oud had harde taal gesproken, terwijl de motie
geen ver dragende politieke betekenis leek te hebben.1137 Volgens Oud was
zijn motie er duidelijk een van afkeuring. De motie kon in ieder geval reke
nen op steun van Schouten.1138
De crisisdreiging was levensgroot. Stikker kondigde daarop aan conse
quenties aan de motie te verbinden, ook wanneer deze enkel werd gesteund
door de VVD-fractie. Stikker erkende dat er een verschil van mening tussen
ministers en hun partijen kon bestaan, maar meende vast te moeten hou
den 'aan de opvattingen, waartoe ik na ernstige studie van de wereldtoe682
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stand ben gekomen'. Die toestand, de Koude Oorlog, achtte hij zeer ernstig.
Het uitlokken van een crisis kwalificeerde hij als 'voor ons land zeer ge
vaarlijk’, omdat elke oplossingsmogelijkheid leek te ontbreken.1139
Oud hield echter vol. De VVD was ernstig teleurgesteld in het kabinet
dat, mede onder verantwoordelijkheid van de VVD-minister van Buiten
landse Zaken, had besloten de soevereiniteit op te dragen aan de Unie, zon
der voorafgaand overleg. De ernst van de internationale situatie rechtvaar
digde het voortbestaan van het kabinet niet: ’Dit kabinet is een zwak kabi
net. Het is vermoeid. Het kan tegen de problemen niet meer op. In de laatste
maanden is ons vertrouwen steeds geringer geworden.' De liberalen had
den, ook buiten het Nieuw-Guineabeleid, forse kritiek op diverse andere be
leidsterreinen.
foto Spaamestad
Minister Stikker tijdens het voorlezen in de Tweede Kamer van zijn verklaring waarin hij
beklemtoonde de consequenties te zullen dragen van de door zijn partijgenoot Oud ingediende
motie van afkeuring, 24 januari 1951 om twee uur 's nachts (HTK 1950-1951, p. 1223-1224); van
links naar rechts: F.J.Th. Rutten, J.H. van Maarseveen, J.R.H. van Schaik, D.U. Stikker, W.
Drees, J.R.M. van den Brink

Vooral dit laatste was bij minister-president Drees tegen het zere been. In
een fel betoog verweet hij de liberale fractievoorzitter dat deze plotseling
met een algemene aanval kwam, op punten die in het debat onbesproken
waren gebleven, en die aan de orde hadden dienen te komen bij de alge
mene beschouwingen. In de vijf kwartier dat Oud gesproken had, waren de
woorden Nieuw-Guinea, Nederland en Indonesië nauwelijks gevallen, en
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had hij enkel formele aangelegenheden te berde gebracht. Drees kwalifi
ceerde Ouds actie als 'het schot van een vluchtende'.1140
Alle ingediende moties werden verworpen. De motie-Oud verkreeg de
steun van de volledige VVD-fractie, hetgeen Stikker deed besluiten ontslag
te vragen. Drees verzocht daarop om schorsing voor kabinetsberaad, het
welk zou uitlopen op het aanbieden van de portefeuilles door het gehele
kabinet. Nieuw-Guinea bleef dan wel onder Nederlands gezag, het gezag
zelf bevond zich in een ernstige crisis.
K abinetscrisis
Hoewel de motie-Oud werd verworpen, leverde de steun van de VVD-frac
tie aan de motie een heuse kabinetscrisis op. Het aftreden van Stikker, die
zich niet langer gesteund wist door zijn politieke achterban, werd gevolgd
door het aanbieden van de portefeuilles door het voltallige kabinet. Een be
schouwing over aanleidingen en oorzaken lijkt hier op zijn plaats. Viel het
kabinet nu op 'de zaak Nieuw-Guinea', of speelden er andere factoren een
rol?
Wanneer wij ons in eerste instantie beperken tot het beleid ten aanzien
van Nieuw-Guinea, dan zijn er voldoende argumenten om de meningsver
schillen hierover tot meer dan alleen maar een aanleiding voor een crisis te
bestempelen. Het kabinet-Drees-Van Schaik was immers ontstaan om de
tweederde meerderheid, benodigd voor de grondwetswijziging als gevolg
van de overdracht van Nederlands-Indië aan Indonesië mogelijk te maken.
Daartoe had de KVP in 1948 CHU en W D binnen het kabinet gehaald. Dat
de aanwezigheid van de 'roer-ommers' de dekolonisatie niet zou verge
makkelijken, stond bij voorbaat vast. In de RTC-onderhandelingen met de
Republiek was het mogelijk gebleken de VVD aan het kabinetsbeleid te bin
den, maar met de concessie dat Nieuw-Guinea behouden zou blijven. Deze
concessie had voor Oud een sterk alibi-gehalte, noodzakelijk om zijn mor
rende achterban in het partijgareel te houden. Hij had al medeverantwoor
delijkheid genomen voor de overdracht van Nederlands-Indië, en zou nu
ook de 'schaamlap' Nieuw-Guinea moeten prijsgeven. Het mag niet ver
wonderlijk heten dat Oud niet opnieuw door de pomp wilde, of niet kon,
op straffe van verdeeldheid in eigen kring en electoraal verlies. De ARP
concurreerde op dit punt wel heel sterk met de VVD.
Hoewel dit een plausibele verklaring lijkt voor de houding van de VVDfractie, verklaart het de grootschalige gevolgen van de (verworpen) motie
onvoldoende. Eén van de vier coalitiepartijen bleek op een majeur beleids
terrein (het Nieuw-Guineabeleid maakte deel uit van het dekolonisatiepro
ces van Indonesië en van het totale beleid ten opzichte van de NederlandsIndonesische Unie) het kabinet niet langer te kunnen steunen. Het kabinet
bezat dan nog wel een ruime meerderheid in beide kamers, maar zijn basis
was - deels - weggevallen en bovendien onvoldoende voor een soevereini
teitsoverdracht van Nieuw-Guinea, welke een tweederde meerderheid ver
eiste. Inmiddels was duidelijk geworden dat het zonder meer vasthouden
aan Nieuw-Guinea op termijn een riskante optie was.
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In de boezem van het kabinet werd al enige tijd gespeculeerd over terug
treden. Het gevoelen in de ministerraad was dat het kabinet zich in de ka
mers had gebonden aan het onvoorwaardelijke behoud van Nieuw-Guinea,
waardoor geen enkele speelruimte meer bestond om het conflict met Indo
nesië tot een oplossing te brengen. Een aantal ministers zag daarom uit naar
een nieuw kabinet dat niet aan de uitspraken van Van Maarseveen gebon
den was. Hoewel in de ministerraad op cruciale momenten gekozen werd
voor doorregeren, zullen weinig ministers echt rouwig zijn geweest om de
val van het kabinet.
Naast het Nieuw-Guineabeleid speelden er nog een aantal zaken. Gedeel
telijk werden deze ook naar voren gebracht in de rede van VVD-leider Oud,
waarin hij sprak over een zwak en vermoeid kabinet. De internationale
omstandigheden, het 'uitbreken' van de Koude Oorlog en de dreigende Koreacrisis noopten tot wijzigingen in het regeerprogram. De formatie van het
nieuwe kabinet-Drees zou aangegrepen worden om een forse verhoging
van het budget voor defensie en tevens een forse bestedingsbeperking door
te voeren; bovendien vond een reshuffle plaats van de ministersposten,
waarbij de CHU versterkt in het kabinet terugkeerde. Vooral Drees had gro
te moeite met de combinatie verhoging defensiebudget en bestedingsbeperking.
Daarnaast speelde de verslechterde persoonlijke verhouding tussen Oud
en Stikker waarschijnlijk een rol. Weliswaar is niet goed aan te geven wat
precies oorzaak en gevolg van de verwijdering was, feit is dat de beide libe
rale voormannen steeds verder uit elkaar waren gegroeid.
Voor een kabinetscrisis kan formeel altijd de onderhavige kwestie als
'oorzaak' aangemerkt worden, maar materieel blijkt doorgaans een cumu
latie van problemen op zijn minst de sfeer geschapen te hebben, waarin de
hoofdrolspelers in een crisis de oplossing zien.
Rond de tafel

Het zelfbeschikkingsrecht van Indonesische minderheden werd tijdens de
verschillende onderhandelingsfasen steeds meer afgezwakt, zozeer zelfs dat
Oud in politieke problemen werd gebracht. De rechtervleugel in de VVD
roerde zich hevig als gevolg van de ontwikkelingen in Indonesië en in het
bijzonder op Ambon; er dreigde zelfs een scheuring in de partij. Anderzijds
moest Oud rekening houden met een kabinet met geestverwanten, van wie
Stikker medeverantwoordelijk voor het Indonesiëbeleid was. Oud wilde de
RTC-resultaten niet verwerpen om een kabinetscrisis te vermijden, ander
zijds moest hij de rechtervleugel in de partij apaiseren door een daad te stel
len. Het werd een amendement waarin de regering werd opgedragen het
zelfbeschikkingsrecht te realiseren. De regering nam het amendement over,
hetgeen Oud uitstel verschafte. Het zelfbeschikkingsrecht werd echter niet
gerealiseerd. Integendeel: het bleek een wassen neus. Oud zag de kans
schoon om door middel van een motie in één klap de onrust in zijn partij
weg te nemen. Zijn motie richtte zich in eerste instantie tegen het gehele re
geringsbeleid en later alleen tegen Van Maarseveen. Minister Van Maarse685
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veen toonde zich een realist, hoezeer ook hem het zelfbeschikkingsrecht, al
thans ver gaande autonomie voor bijvoorbeeld Ambon, aan het hart lag.
Zijn Realpolitik werd echter door een groot deel van het parlement (ARP,
SGP, KNP en de rechtervleugels van KVP, CHU en VVD) niet onderschre
ven. Drees liet er geen twijfel over bestaan dat aanvaarding van de motie
ontslag voor zijn kabinet betekende, waarmee hij zich achter Stikker en
Van Maarseveen opstelde. De motie werd weliswaar verworpen, maar Oud
en Stikker raakten gebrouilleerd.
De politieke ontwikkelingen in Indonesië hadden grote invloed op de
houding van het kabinet inzake de soevereiniteit over Nieuw-Guinea. De
meer of minder verkapte dreigementen die werden geuit ten aanzien van
Nederlandse onderdanen en hun have, het dreigen met opzegging van de
Nederlands-Indonesische Unie, en Soekarno’s tirade dat de zon niet op zou
gaan op 27 december 1950 wanneer Irian niet in de Indonesische schoot was
teruggekeerd, hadden een averechts effect. Van zeker zo groot belang waren
de kwestie-Ambon en de ontbinding van de federale structuur van Indone
sië, waardoor van een recht op zelfbeschikking voor afzonderlijke volken
niets terecht kon komen. Nederland zette hierdoor de hakken juist dieper
in het zand en was steeds minder bereid om toe te geven aan de 'onbe
trouwbare' Uniepartner. Zo ontstond een steeds grimmiger sfeer. De Neder
landse regering droeg haar steentje bij door, als reactie op Soekamo’s dreige
menten, in het parlement te verklaren dat Nederland 'onveranderlijk' op
het standpunt stond dat de soevereiniteit over Nieuw-Guinea moest blij
ven zoals die was. Een meerderheid in de Tweede Kamer was er als de kip
pen bij om de regering op dit punt vast te pinnen, waardoor iedere speel
ruimte aan Nederlandse zijde ontbrak. Aangezien ook de Indonesische re
gering niet van zins was haar claim op te geven, lag de mislukking van elk
overleg al bij voorbaat vast. Ook in de ministerraad bestond weinig animo
om daadwerkelijke concessies te doen. Het katholieke smaldeel (minus Van
Schaik) stond pal voor het behoud van de soevereiniteit, terwijl de PvdAministers niet op één lijn zaten. Drees was een fel voorstander van behoud,
terwijl Joekes en Lieftinck een overdracht in enigerlei vorm niet wilden uit
sluiten. Opmerkelijk is de rol van de VVD'er Stikker, die gaandeweg steeds
meer neigde naar een oplossing waarbij de Nederlandse belangen in Indo
nesië en behoud van de Unie prevaleerden boven het behoud van NieuwGuinea. Door deze opstelling kwam hij in conflict met 'zijn' fractie.
De parlementaire krachtsverhoudingen laten een diffuus beeld zien. In
eerste instantie leek er een grote eensgezindheid te bestaan met betrekking
tot de vraag waar in de toekomst de soevereiniteit over Nieuw-Guinea be
hoorde. Enkel binnen de PvdA en de CPN klonken dissidente geluiden. De
PvdA, hoewel medeverantwoordelijk voor de aankleding van Linggadjati,
meende dat die soevereiniteit niet ten koste van alles behouden moest wor
den. De CPN zag in het geheel niets in behoud van het eiland. De overige
partijen waren zeer stellig in hun verwerping van welke aantasting van de
Nederlandse soevereiniteit ook.
Gaandeweg werd echter duidelijk dat een oplossing op Nederlandse
voorwaarden niet mogelijk was. De regering besloot daarop in het eind686
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stadium van de onderhandelingen enige concessies te doen aan Indonesië,
waarvoor ze de steun wist te verwerven van de KVP. Aangezien ook de
steun van de PvdA-fractie verzekerd was, kon de regering haar 'onveran
derlijke standpunt’ laten varen.
Het mislukken van de onderhandelingen schiep een nieuwe situatie. In
eerste instantie leek de PvdA haar steun aan de regeringsvoorstellen te her
roepen. Fractievoorzitter Van der Goes liet in een interview doorschemeren
een kabinetscrisis over te hebben voor 'internationalisering' van NieuwGuinea, maar haalde zelf bakzeil en moest aftreden. KVP en PvdA bleven
het kabinet steunen, dat door toedoen van VVD-fractievoorzitter Oud toch
voortijdig ten val kwam.
De parlementaire invloed op het Nieuw-Guineabeleid lijkt aanzienlijk
geweest te zijn, zeker wanneer we in beschouwing nemen dat het hier bila
terale onderhandelingen betrof. Vrijwel tot het laatste moment volgde het
kabinet de lijn die het in het parlement had ontvouwd. Concessies deed het
niet voordat het verzekerd was van voldoende parlementaire steun. De val
van het kabinet ten slotte werd ook veroorzaakt door het parlement.
De kwestie Nieuw-Guinea zou voor jaren 'in de ijskast' komen. Het zou
nog ruim een decennium duren voordat de strijd tussen Indonesië en Ne
derland in 1963 uiteindelijk in het voordeel van Indonesië beslist zou wor
den. In oktober 1962 droeg Nederland de soevereiniteit over Nieuw-Guinea
over aan de VN, welke in mei 1963 de soevereiniteit overdroegen aan Indo
nesië.

De dwarslaesie

In de Nederlandse geschiedschrijving van de dekolonisatie van Indonesië
wordt wat men de 'Calimero-these' zou kunnen noemen, gehanteerd als
verklaring voor het drama waarin beide landen in de jaren 1945-1949 ver
zeild raakten en dat tot op heden de verhoudingen belast. Het kleine, nie
tige Nederland, deels verwoest en leeg geroofd door nazi-Duitsland, in alle
opzichten afhankelijk van het buitenland, vooral van de VS, wilde met ge
weld dat enorm grote Indonesië met zijn opstandige mensenmassa's de
voorwaarden dicteren voor een geordende overdracht van de soevereini
teit.
Met 'geordend' werd feitelijk voortzetting van de voogdij bedoeld. Ach
teraf lijkt het Nederlandse dekolonisatiebeleid grotesk, absurd bijna. Vanuit
de Calimero-these wordt dat beleid gekarakteriseerd als een aaneenschake
ling van 'gemiste kansen' op een vreedzaam vergelijk als gevolg van de
kortzichtigheid van regering en parlement. Hadden zij maar tijdig meer
concessies gedaan, bewust van de beperkte (machts)middelen, dan zou veel
ellende en bloedvergieten voorkomen zijn. Het was toch te zot voor woor
den dat een conflict met de Verenigde Naties geriskeerd werd en vooral met
de VS, terwijl Nederland voor de wederopbouw goeddeels aangewezen was
op samenwerking en het veiligheidsbeleid geheel steunde op Amerikaanse
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bijdragen? In de Calimero-these deed het parlement weinig meer dan be
lemmeringen en obstakels opwerpen tegen wat steevast 'afglijden' ge
noemd werd. Afglijden was zoveel als toegeven aan Soekarno c.s.
Ook Jaquet hanteerde de Calimero-these en vanuit die these hebben zijn
conclusies de kracht van het aantoonbare gelijk. Hij somde drie 'grond
fouten' in het naoorlogse Indonesiëbeleid op. Allereerst 'een miskenning of
wellicht juister een gebrek aan onderkenning van de betekenis en de kracht
van het Indonesisch nationalisme als politieke factor. Voorts het primaat
van de Nederlandse binnenlandse politiek bij vaststelling en uitvoering
van het Indonesiëbeleid. Het resultaat daarvan was, dat het gevoerde beleid
in vele gevallen noch relevant was voor hetgeen de situatie in Indonesië,
noch voor hetgeen de internationale situatie vereiste. Tenslotte de neiging
tot verabsolutering van de legalistisch moralistische aspecten en de veron
achtzaming van de machtspolitieke elementen in de internationale politiek’ ” 41
Dat 'aantoonbare gelijk' kreeg met de jaren een ethische dimensie. De
dekolonisatiepolitiek was 'fout' geweest en het verlies aan mensenlevens,
de gruweldaden en de verwoestingen dienden geheel toegerekend te wor
den aan de verantwoordelijke politici van destijds. Zij hadden de gerecht
vaardigde onafhankelijkheidsstrijd van Soekarno en Soedirman bruut wil
len onderdrukken en laadden het odium van (neo)kolonialisme op zich.
Ter gelegenheid van het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Indonesië
in 1995 ontstond er in de media een fel debat over de vraag of de vorstin
niet alsnog afstand moest nemen van het gevoerde beleid door bijvoorbeeld
namens het Nederlandse volk excuses aan te bieden voor de gewelddadig
heden en excessen in Indonesië destijds begaan. Het staatsbezoek zelf ver
liep moeizaam en kende vele incidenten, hetgeen illustratief mag heten
voor de moeizame en overgevoelige relatie tussen beide landen.
Tegenover de Calimero-these lijkt de Tragedie-these op z'n minst verde
digbaar en beter aan te sluiten bij de historische context van het Indonesiëdrama. In de Griekse tragedie weten de hoofdrolspelers niet hoe zij kunnen
ontsnappen aan hun ondergang, hun noodlot, hoezeer en hoe heroïsch zij
zich ook inspannen. Hogere, ondoorzichtige en onvoorspelbare machten en
krachten lijken een spel te spelen met hun overmoedig pogen greep te krij
gen op eigen lot en bestemming. Ze worden gewaarschuwd door 'zieners'
en aan 'zieners' heeft het in de Indonesische tragedie niet ontbroken. In de
Calimero-these hadden de politici deze 'zieners' moeten volgen, terwijl in
de Tragedie-these ook de 'zieners' deel uitmaakten van de ondoorzichtige
werkzaamheid van hogere machten en krachten. Vanuit deze these komen
de conclusies van Jaquet en anderen in de lucht te hangen en worden deze
gereduceerd tot wijsheden achteraf.
Immers zij spreken van 'het Indonesische nationalisme’, maar dat is een
abstractie en een vereenvoudiging van een uiterst complex verschijnsel.
Dat nationalisme deed zich ook vóór de oorlog gelden, maar kon vrij een
voudig 'geëxterneerd' worden door verbanning van de leiders. De Japanse
propaganda èn de Japanse terreur hadden het nationalisme tot een roep om
vrijheid van de volksmassa's gemaakt en deze massa’s gemobiliseerd. Het
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zicht op het nationalisme werd verduisterd doordat de bevolking zich boog
naar de machthebbers ter plekke, hetzij de TNI, hetzij het Nederlands gezag.
In het laatste geval werd dit in Nederland uitgelegd als een overtuigend be
wijs van haar loyaliteit jegens het Nederlandse gezag. Beschermd tegen de
'collaborateurs' van weleer en de onruststokende bendes, was de Indonesi
sche bevolking nog steeds dankbaar voor de pax-Neerlandica.
Moeten de 'federalisten', veelal voortkomend uit de inheemse adel, tot
de nationalisten gerekend worden? Ze afdoen als opportunisten, bedreigd
door de sociale revolutie die zich tegelijkertijd met de onafhankelijkheids
strijd een uitweg zocht, doet vermoedelijk onvoldoende recht aan hun va
derlandsliefde. Ze leunden en steunden zwaar op het Binnenlands Bestuur
en het KNIL, maar dat zegt weinig over hun patriottisme en verantwoorde
lijkheidsgevoel voor de eigen bevolking. Waren de Republikeinen niet
onderling hopeloos verdeeld, bijeengehouden door het charisma van Soe
karno en het revolutionaire elan van de TNI, door Soedirman bezield en
bezielend geleid? Ook de relatie tussen de Republikeinse politici en de TNI
bleek herhaaldelijk gespannen en het gezag van Soekarno en Hatta over de
gewapende macht was zeer betrekkelijk. Het State Department zette medio
1948 zijn kaarten op Soekarno en Hatta, die enkele maanden later enorm
aan prestige wonnen door de communistische revolte in Madioen kracht
dadig te onderdrukken.
Het merendeel van de partijleiders in Nederland was nog lang niet zo
ver. Voor hen bleven Soekarno en Hatta c.s. 'collaborateurs', anti-westerse
oproerkraaiers, niet in staat rust en orde in eigen huis te verzekeren, een
gevaar voor de kapitale belangen van Nederland in Indonesië, kortom vol
strekt onbetrouwbare en ongeschikte gesprekspartners, aan wie onmogelijk
de toekomst van Indonesië toevertrouwd kon of mocht worden. Bovendien
bleken ze geen ruimte voor concessies te hebben omdat de TNI 100%-merdeka eiste en deze eis desnoods met geweld zou afdwingen, dwars tegen het
beleid van de politici in. Waar de Amerikanen om geopolitieke redenen
een keuze maakten vóór Soekarno c.s., wilden Romme c.s. zelf bepalen wie
in Indonesië in aanmerking kwamen voor leidinggevende posities in het
toekomstige, onafhankelijke Indonesië, met Nederland verbonden in een
bevoogdende Unie. De politionele acties beoogden onder meer Soekarno c.s.
van het toneel te verdrijven ten gunste van 'goedwillende elementen’ bij
wie de Nederlandse belangen veilig zouden zijn. Een misrekening, zoals
bleek.
Zo is ook 'het primaat van de Nederlandse binnenlandse politiek' een
suggestieve abstractie van een complexe werkelijkheid. Suggestief, omdat
een of meer alternatieven blijkbaar denkbaar zijn. Nederland was nu een
maal een parlementaire democratie, waarin minderheden coalities moeten
vormen om tot meerderheidsbesluiten te komen, hetgeen zeker in crisis
omstandigheden de besluitvorming kan bemoeilijken of verlammen, in
dien consensus ontbreekt. Drees wist maar al te goed dat een meerderheid
in het parlement scherp toezag of het kabinet niet de Nederlandse belangen
verkwanselde door te wijken voor Republikeinse of internationale pressie.
Vooral de 'Prolibs', de protestantse en liberale fracties, roerden zich hevig
689

H oofdstuk IV Het parlement als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

zodra het kabinet enigerlei concessie deed of voornemens was te doen. De
traditionele regenten van voor de oorlog wantrouwden de coalitie, waarin
de beide emancipatiepartijen PvdA en KVP over een ruime meerderheid
beschikten.
Beel wilde in 1948 een 'volmachtprogram' om aan het partijpolitieke ge
kissebis te kunnen ontsnappen. Sassen wilde met de Noodwet-Indonesië
eveneens ruimte scheppen voor een slagvaardig beleid, maar zulks kon niet
beletten dat de werking van het parlementaire stelsel zich deed gelden, óók
buiten de Staten-Generaal. Die werking had het karakter van een dwars
laesie, omdat elke beweging, elke concessie richting Republiek, hoe gering of
hoe laat ook, op forse parlementaire kritiek en weerstand kon rekenen.
Romme was een enkele keer bereid een crisis te riskeren, maar vond onvol
doende steun bij Tilanus en Oud, voor wie een centrum-rechts kabinet wei
nig aantrekkelijks bezat. Dat zou de PvdA in de oppositie brengen met het
gevaar van radicalisering en sociale onrust, vergelijkbaar met de toestanden
in Frankrijk en Italië. Romme speelde een sleutelrol en bleek achter de
schermen een realist, die de verhoudingen aanvaardde, hoewel weinig of
niets overbleef van zijn Unieconcept.
De 'verabsolutering van de legalistisch-moralistische aspecten', de derde
'grondfout', dient óók in de tijd geplaatst te worden. Die aspecten telden
dubbel zwaar na vijf jaar bezetting, waarin waarden en normen, rechtsze
kerheid en legaliteit ineens problematisch waren geworden. De naoorlogse
regenten bleken zeer beducht voor de mogelijke gevolgen van vijf jaar 'ver
wildering der zeden en normen'. Rechtsherstel was een zeer gevoelig the
ma en Schouten sprak over Indonesië bij voorkeur in termen van legaliteit
en rechtsherstel. 'De machtspolitieke elementen in de internationale poli
tiek' waren in de jaren 1948-1951 weinig doorzichtig en aan voortdurende
veranderingen onderhevig.
Zouden de VS niet terugvallen in hun traditioneel isolationisme en zou
den de VN niet dezelfde weg opgaan? Wilden Amerika en Groot-Brittannië
niet onze economisch bevoorrechte positie in Indonesië aantasten ten eigen
bate? Bovendien, regering en parlement hebben zich uiteindelijk geschikt
naar die elementen, vooral naar de VS, waardoor de dekolonisatie uiteinde
lijk relatief ordelijk kon verlopen zonder chaos of burgeroorlog te veroorza
ken in Indonesië.
Kortom, wie de Tragedie-these kiest, zal in het doen en laten van de Staten-Generaal het koor herkennen, dat in de Griekse tragedies door reizangen de tragedie in akten verdeelt. In de Calimero-these was het parlement
een dwarslaesie. Formeel bereid tot overdracht van de soevereiniteit, mate
rieel er op uit de vooroorlogse status quo zoveel mogelijk te handhaven,
hetgeen ten aanzien van Nieuw-Guinea lukte, althans voor zo'n vijftien
jaar. De dekolonisatie van Indonesië was een tragedie met Calimero-Nederland in de hoofdrol.
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24 januari 1951, P.J. Oud (VVD) aan het woord in de Ridderzaal: '(...) als geheel is het be
wind zwak, veel te zwak voor deze ernstige tijd. Wij kunnen het daarom niet met onze verant
woordelijkheid overeenbrengen een poging om hier tot verandering te komen achterwege te
laten.' (H T K 1 9 5 0 -1 9 5 1 , p. 1226; w e g en s v e rb o u w in g sw erk zaam h e d en v erg ad erd e d e T w ee d e
K a m er in de R id d e rz a a l)

HOOFDSTUK V
DREES-VAN SCHAIK PER SALDO
J.C.F.J. van Merriënboer
J.J.M . Ramakers1
Aan het eind van drie dikke delen waarin de interactie tussen regering en
parlement beschreven werd, komt het moment de bevindingen te salderen.
Het slothoofdstuk valt in twee onderdelen uiteen. Het eerste deel neemt
de verschuivingen in de politieke verhoudingen, de bewerktuiging van het
parlement en de leden van de Staten-Generaal onder de loep. Het tweede
deel gaat nader in op de reacties van het parlement op de voorstellen van de
regering, waarbij aangetekend wordt dat de grote lijnen van het beleid al bij
het optreden van het nieuwe kabinet de instemming kregen van een ka
mermeerderheid. Die instemming was en is een voor waarde voor een
geslaagde formatie, waarbij destijds vooral de fractievoorzitters betrokken
waren. Het laatste deel leent zich uitstekend voor een poging de invloed te
schetsen van de Staten-Generaal op de vormgeving van het regeringsbeleid,
waaraan een programma-akkoord ten grondslag lag. Minister-president W.
Drees sprak van een program-ministerie, geen parlementair kabinet, maar,
gelet op de totstandkoming ervan, wèl met een sterke parlementaire bin
ding.

Het parlement in de periode 1948-1951

De Tiveede Kam er als werkplek

In de periode-Drees-Van Schaik vergaderde de Kamer doorgaans vier maal
per week: van dinsdag tot en met vrijdag. De vergadering begon in de regel
om één uur 's middags. De ochtenden waren meestal gereserveerd voor het
werk in de afdelingen en commissies. De maandag was gereserveerd voor
de ministerraad. Een enkele keer kwam de Kamer op maandag bijeen, bij
voorbeeld op 20 december 1948 in verband met de tweede politionele actie
in Indonesië.
Op 15 maart 1950 werd gestart met bouwwerkzaamheden aan de zaal van
de Tweede Kamer. De vloer werd verlaagd, de publieke en perstribune wer
den sterk uitgebreid, een radiocabine werd geïnstalleerd, fractiekamers wer
den ingericht en de studie- en leeszaal werd vergroot. Bij de bouw werd bo727
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vendien rekening gehouden met uitbreiding van het ledental tot honderdvijftig. Tot 20 juni 1951 vergaderde de Kamer in de vaak ijskoude Ridder
zaal, die een zeer slechte akoestiek had. Kamerleden klaagden steen en been.
Omdat de fractievergaderingen gehouden werden in het oude gebouw
kwam het vaak voor dat 'meer dan één kamerlid zijn goede humeur ver
loor als hij zich plotseling (wanneer de kamerbel een stemming aankondigde) met een neus vol stof over het koude of natte Binnenhof moest haas
ten'.2 In november 1950 liep KVP-fractievoorzitter C.P.M. Romme een flin
ke wond aan zijn been op door een val bij de ingang van de Ridderzaal en
moest zijn bijdrage aan de algemene beschouwingen een aantal dagen wor
den uitgesteld.
Ook toen al bood 's Lands Vergaderzaal soms een verlaten aanblik, omdat
veel kamerleden elders actief waren. Bij het debuut van minister D.G.W.
Spitzen van Verkeer en Waterstaat bijvoorbeeld was de Kamer zo leeg, dat
er op de tribunes zeker twee keer zoveel belangstellenden zaten als kamer
leden in de zaal.3 Tabel 1 geeft aan de hand van het aantal leden dat de pre
sentielijst tekende een beeld van de hoogte- en dieptepunten onder DreesVan Schaik.
Tabel 1. TK-aanwezigheid (1948-1951)
A antal
leden
100
98
97
95
95
95
62
62
61
61
50 (58)
49 (65)

Datum

Onderwerp

8 december 1949
19 augustus 1948
27 juli 1948
9 mei 1950
14 juli 1949
7 december 1949

soevereiniteitsoverdracht (derde dag)
grondwetsherziening
eerste vergadering
belastingherziening
Indonesië (comité-generaal, tweede dag)
soevereiniteitsoverdracht (tweede dag)

23 november 1949
15 juli 1949
20 juli 1949
26 november 1948
19 december 1949
30 juli 1950

begroting Buitenlandse Zaken
goedkeuring NAVO-verdrag
herziening Wet Autovervoer Personen
staatsmijnen
restje OKW en Justitie-begrotingen
Kamers van Koophandel/Verliezen KLM

Opmerkelijk is dat bij de soevereiniteitsoverdracht op 8 december 1949 alle
honderd leden hun stem uitbrachten, een unicum in de parlementaire ge
schiedenis. Bij de stemming over de invoering van de leerplicht op 30
maart 1900 (uitslag, 50 voor, 49 tegen) ontbrak graaf F.D. Schimmelpenninck, die van zijn paard was gevallen en zijn tegenstem niet kon uitbren
gen.4
Het kwam tw7ee keer voor dat het quorum niet gehaald werd en een
'straflijst' moest worden voorgelezen van de leden die wel en niet aanwezig
waren. Het quorum wordt geacht aanwezig te zijn wanneer de helft plus
één van de leden de presentielijst getekend heeft.5 Zonder quorum geen
vergadering, noch rechtsgeldige besluitvorming. De vergaderingen van de
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Tweede Kamer zijn in de regel openbaar. Een uitzondering wordt gemaakt
wanneer de Kamer over de raming van haar eigen uitgaven spreekt. Dit ge
beurt dan achter gesloten deuren in comité-generaal. In de periode 1948-1951
vond zo'n huishoudelijk comité-generaal acht maal plaats. Besloten verga
deringen werden ook gehouden in bijzondere gevallen wanneer de voor
zitter dit nodig oordeelde of op voorstel van tien aanwezige leden. In de periode-Drees-Van Schaik werd in comité-generaal vergaderd op 13 en 14 juli
1949 over Indonesië en op 28 en 29 september 1950 en 18 en 19 januari 1951
over Nieuw-Guinea.6
Met de absentie viel het volgens kamervoorzitter L.G. Kortenhorst nogal
mee. Hij meldde dat in het parlementaire jaar 1950-1951 het quorum steeds
gehaald was. Er hadden 92 openbare vergaderingen plaatsgevonden. Gemid
deld had elk lid er 73,4 bijgewoond, wat overeenkwam met een aanwezig
heidspercentage van ongeveer 80. Er waren ongunstige uitzonderingen. Een
voorbeeld: na Prinsjesdag 1949 had de Tweede Kamer al meer dan vijftig
keer vergaderd toen de partijsecretaris van de CPN Paul de Groot voor de
vierde keer op het Binnenhof verscheen. Hij interrumpeerde ARP-fractievoorzitter J. Schouten (ARP) die op zijn beurt reageerde met: 'Wie is die
man daar?' en 'Wees nu eens rustig die ene keer dat je komt.'7
Kortenhorst had kort voor het kerstreces van 1949 ook berekend dat het
aantal bladzijden gevuld met redevoeringen van kamerleden met ruim
12% was aangegroeid in vergelijking met twintig jaar daarvóór.8 De Hande
lingen namen alsmaar in omvang toe: 2950 pagina's in 1948, 3200 in 1949,
3400 in 1950 en 3600 in 1951.9 Tabel 2 is het resultaat van het turven van de
kolommen in de Handelingen van het jaar 1948-1949.
Tabel 2. Redevoeringen Tweede-Kamerleden (1948-1949)

Partij
KVP
PvdA
ARP
CHU
CPN
VVD
SGP
KNP
*
**

A antal
kolommen
423,5
458
400
236
380,5
249,5
68
118,5

A antal
sprekers
27
25
13
9
8
8
2
1

Z etel
aantal
32 *
27 * *
13
9
8
8
2
1

Kolommen
per zetel
13,25 (15,75)
17 (18,25)
30,75
26,25
47,5
31,25
34
118,5

Niet-sprekers: J.L.M.Th. Cals, A.N.J.L. Fiévez, J.J. Gielen, F.J.F.M. van Thiel; daar
naast kamervoorzitter Kortenhorst.
Niet-sprekers: R. van der Brug, L.A. Donker, J.J. Vorrink; één lid vertrekt tussentijds
(H. Vos; 15 december 1948), vervangen door G.M. Nederhorst (21 december 1948).

Opvallend is de activiteit van de CPN, niet zozeer als medewetgever maar
wel als controleur van de regering en vooral als propagandist van het com
munisme als alternatief voor het kapitalisme. Verder blijkt dat rooms-rood
niet zo'n behoefte aan weerwoord had. De overige partijen spraken min of
meer proportioneel, naar gelang de behoefte zich te profileren, óók de VVD.
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Kortenhorst bevorderde de levendigheid van de discussies. Het aantal in
terrupties nam na 1948 toe. In de hitte van het debat deden zich ook ont
sporingen voor. Niet beantwoorde interrupties werden niet opgenomen in
de H andelingen.10 Vele malen heeft Kortenhorst woorden of zinsdelen la
ten vervangen of uit de Handelingen weggelaten. In één geval werd in de
periode 1948-1951 de grens zodanig overschreden dat een spreker het woord
ontnomen werd. Dit betrof de communist H. Gortzak op 26 oktober 1949 we
gens 'ophitsen tot het plegen van desertie'. Op 1 maart 1950 moest de voor
zitter nog een stap verder gaan: G. Wagenaar (CPN) werd tot twee keer toe
uitgesloten van de vergadering; de tweede keer werd hij door de politie de
zaal uitgedragen.
Het program van de kamervoorzitter
Nourri dans le sérail van het parlementaire werk sedert 1925, aanvaardde
de KVP'er Kortenhorst op 13 augustus 1948 het voorzitterschap van de
Tweede Kamer, als opvolger van zijn partijgenoot J.R.H. van Schaik, die
vice-premier geworden was. De PvdA was aanvankelijk weinig gelukkig
met de nieuwe voorzitter. Kortenhorst zou in het verleden zijn functies als
kamerlid en advocaat van particuliere belangen (De Telegraaf bijvoorbeeld)
onvoldoende hebben gescheiden. De PvdA hoopte dat deze zeer ervaren
politicus snel aan vertrouwen zou winnen, aangezien hij blijk gaf 'van een
opvallend fris en kritisch oordeel ten aanzien van de functie en de werk
zaamheden van een kamerlid'.11 Kortenhorst zou het ambt vijftien jaar be
kleden zoals het hoorde: waardig, met allure en bonhomie, altijd stimu
lerend en met oog voor precedentwerking.12 De Kortenhorst-periode (19481963) zou worden gekenmerkt door een rusteloos zoeken naar verbetering
en modernisering van de werkmethode, opdat het gemeen overleg met de
regering zo vruchtbaar mogelijk zou zijn.13 In zijn kamertoespraken was de
rode draad doorgaans dat de Kamer erin moest slagen de nieuwe begroting
vóór het kerstreces goed te keuren. Dit vormde de maatstaf voor het
welslagen. Al in september 1948 pleitte hij voor een betere arbeidsverdeling
van het parlementaire werk en verlevendiging van de debatten.14
Kortenhorst wilde boeiende debatten-English style, maar trof het niet met
het brede-basiskabinet-Drees-Van Schaik en een excentrische, krachteloze
oppositie. Kortenhorst wilde het instituut van de mondelinge vragen om
vormen tot een vragenuurtje in de geest van het dagelijkse Question time
in het Britse Lagerhuis. De voorzitter verschoof in september 1948 het uur
tje van vrijdagmiddag vijf naar donderdagmiddag één uur. Een novum was
dat de vragensteller in de gelegenheid zou worden gesteld om na het ant
woord van de minister door te vragen over hetzelfde onderwerp.
Op 21 september 1950 lanceerde Kortenhorst ook het idee om in het Ne
derlandse stelsel het Noorse systeem van plaatsvervangende leden te intro
duceren, 'waardoor de Tweede Kamer enerzijds in staat wordt gesteld een
aantal leden voor het zo hoogst belangrijke internationale werk af te staan
en anderzijds zorg te dragen dat hier in eigen huis steeds over het voltallig
aantal leden kan worden beschikt.'15 Vervanging werd nooit ingevoerd.
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Meer succes had Kortenhorst met zijn streven de public relations van de
Staten-Generaal te verbeteren. Wanneer het parlement zich meer liet gel
den in de maatschappij, zou dit volgens hem het aanzien van de parlemen
taire democratie ten goede komen. Op zijn voorstel besloot de Kamer daar
om meer geld te reserveren voor representatieve activiteiten. Daarbij zou
de voorzitter de spil zijn. Kortenhorst refereerde graag aan de Britse Mr.
Speaker, die een bijna koninklijke status had.16 Hij zorgde tevens dat het
kamergebouw opnieuw werd ingericht en werd voorzien van moderne faci
liteiten. Kortom, de kamervoorzitter trachtte op allerlei manieren het parle
mentaire werk voor de leden en het publiek aantrekkelijk te maken, met
zichzelf als gezaghebbend middelpunt.
Het kam erlidm aatschap als broodwinning
Was er in de periode-Drees-Van Schaik sprake van een represen tatieve
volksvertegenwoordiging, in de zin van een afspiegeling van de bevolking?
Bij lange na niet! Het percentage vrouwelijke Tweede-Kamerleden bedroeg
vier. Zeeland, Overijssel en Drente hadden elk maar één inwoner die lid
was. Wat betreft levensbeschouwing was 37% rooms-katholiek, 23% Neder
lands Hervormd, 12% gereformeerd, 2% had een andere levensbeschou
wing en 24% had er geen. Voor heel Nederland waren de percentages
respectievelijk 38 katholiek, 31 hervormd, 10 gereformeerd, 4 andere, 17
geen.17 Wat de hervormden in de Kamer 'tekort' kwamen, hadden de nietgodsdienstigen dus 'te veel'. Wanneer we naar het beroep van de kamer
leden kijken dan was er sprake van een oververtegenwoordiging van amb
tenaren (24%) en onderwijzers (11%).18 De gemiddelde leeftijd was vijfitg
jaar; 21% was ouder dan zestig. De helft van de kamerleden had een univer
sitaire opleiding genoten, de helft daarvan was jurist. Meer dan 85% van de
leden had min of meer belangrijke (betaalde) nevenwerkzaamheden.19 Poli
tici stonden met beide benen in de maatschappij en wisten vanuit de prak
tijk wat er op hun terrein speelde. Daarnaast bestond in het televisieloze
tijdperk nog de cultuur van het spreken in het land. De vele plaatselijke
partijvergaderingen werden in vergelijking met nu zeer druk bezocht.
Tot 1956 telde de Tweede Kamer honderd leden. In navolging van zijn
voorganger hamerde Kortenhorst vanaf het begin op uitbreiding van het le
dental tot hondervijftig. De vraag was of dit tot evenredige vermindering
van de werkzaamheden zou leiden. PvdA-kamerlid H.J. Hofstra wees er in
september 1948 op dat de uitoefening van het ambt van volksvertegenwoor
diger geen sinecure was. In de praktijk ging het om een volledige baan,
maar de wetgever was stil blijven staan bij de gedachte dat het niet meer
was dan een bijbaantje. Omstreeks 1948 bestond de 'beloning' voor kamerle
den uit een in de Grondwet vastgelegde schadeloosstelling van ƒ 6.000 en
een eersteklas-treinabonnement (een minister kreeg toen ƒ 18.000 per jaar).
Sommige leden hielden uiteindelijk minder over dan het loon van een ge
schoolde arbeider. Hofstra pleitte voor verhoging van het bedrag tot een ni
veau waarop de volksvertegenwoordiger zijn ambt naar behoren kon uitoe
fenen. In uitbreiding van het ledental zag hij voorlopig weinig: '(...) hon731
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derdmaal verkieslijker schijnt mij een kleiner aantal kamerleden dat in
staat wordt gesteld goed werk te leveren, dan een dubbel aantal zwoegers,
die door een hopeloos antiek gebrek aan organisatie tot vruchteloosheid
zijn gedoemd.'20
In het najaar van 1949 deed Kortenhorst hier een schepje bovenop: '(Het
is) noodzakelijk, dat de leden in staat worden gesteld, zich enige admini
stratieve hulp aan te schaffen om daardoor tijd vrij te maken voor de intel
lectuele zijde van hun werk (...). Het staat wel vast dat te geringe inkomsten
een beletsel vormen om voortreffelijke kandidaten bereid te vinden een
mandaat als kamerlid te aanvaarden; erger nog, dat gekozen leden genood
zaakt zijn hun mandaat neer te leggen.'21 In oktober 1949 nam de Tweede
Kamer in besloten zitting het besluit een verzoek tot herziening van de
schadeloosstelling bij de regering in te dienen.22
Op 7 juni 1950 stemde de Tweede Kamer in meerderheid in met een rege
ringsvoorstel om de schadeloosstelling met 20% te verhogen 'op grond van
het algemeen belang’. De regering benadrukte dat die schadeloosstelling niet
moest worden beschouwd als een beloning voor verrichte arbeid maar als
een middel om personen uit verschillende kringen in staat te stellen lid
van de Kamer te zijn. Zo had de grondwetgever het immers bedoeld. N.S.C.
Tendeloo (PvdA) rekende voor dat zij drieëneenhalve dag in de week kwijt
was aan het kamerwerk. Daarbij had zij nog geen rekening gehouden met
fractiebesprekingen, fractiecommissievergaderingen, partijbijeenkomsten
op zaterdag, conferenties, congressen, voorbereidende werkzaamheden en
het contact met de kiezers. 23
De uitbreiding van het aantal Tweede-Kamerleden liet op zich wachten.
Drees was tegenstander van uitbreiding, indien dit niet gepaard zou gaan
met afschaffing van de Eerste Kamer, maar dat bleek in de ministerraad een
minderheidsstandpunt te zijn 24 In de Eerste Kamer (toen nog met vijftig le
den) stemden zeventien leden op 31 juli 1952 tegen het ontwerp-Grondwetsherziening dat uitbreiding van het ledental van de Tweede Kamer mo
gelijk maakte. Hierdoor haalde het niet de vereiste tweederde meerderheid.
De senaat kreeg een storm van kritiek te verduren en ging pas in 1956 over
stag 25
M odernisering van de iverkrnethode
Omstreeks 1948 werd bij het begin van elk parlementair jaar, na het kiezen
van de voorzitter, de Tweede Kamer door middel van loting verdeeld in
vijf afdelingen. Na het kerst- en het paasreces vond een nieuwe loting
plaats. In principe werden alle wetsontwerpen onderzocht in de afdelingen.
Het was de bedoeling dat er open discussies werden gevoerd. Voor elk wets
ontwerp koos de voorzitter (of de afdeling zelf) een rapporteur. De vijf rap
porteurs legden de verslagen van hun afdelingen naast elkaar en stelden
een VV op met behulp van de griffier. Omdat het vooronderzoek een ver
trouwelijk karakter had, bevatten deze verslagen alleen aanduidingen als
'zeer vele’, 'vele', 'verscheidene', 'sommige' en 'enkele leden' of 'een en
kel lid'. Dit VV werd naar de minister gestuurd. De minister retourneerde
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een MvA. Daarna volgden de openbare beraadslagingen waarbij vaak alleen
de vijf rapporteurs het woord voerden. Een nadeel van dit systeem was dat
dom toeval bepaalde welke partijen en welke specialisten in een bepaalde
afdeling zaten. Het afdelingsonderzoek raakte bovendien steeds meer in on
bruik. In zijn memoires schreef de toenmalige PvdA-fractievoorzitter M.
van der Goes van Naters: 'De gang van zaken in de afdelingen was volsla
gen idioot. Daar kwam geen politiek werk uit maar griffierswerk. (...) De
griffie werd spottend de "zesde afdeling" genoemd. De kamerleden volston
den in de afdelingen soms met het verzoek: "Meneer de griffier zorgt wel
voor een scheutje tegenspraak." Even later dan las men in het VV de
plechtstatige aanhef: "Vele andere leden meenden daarentegen". De griffier
had het dan weer mooi voor elkaar.'26 Vaak kwam het voor dat een afdelingslid volstond met het overleggen van een nota van zijn fractie, dat het
onderzoek werd afgeraffeld of dat het volledig werd overgelaten aan rappor
teurs en griffier.

De Tweede Kamer in bedrijf, anno 1950 (bron: W/inkler Prins Boek van het jaar 1951 (Amster
dam en Brussel 1951) tegenover p. 176)

Al in september 1948 waarschuwde Kortenhorst dat het inbrengen van no
ta's ten koste ging van de gedachtenwisseling in de afdelingen. Deze prak
tijk had onder andere tot gevolg dat het VV veel te lang en gedetailleerd
werd: 25% langer dan vóór de oorlog. De MvA nam dan met dezelfde om
vang toe. Het afhandelen van de verschillende begrotingshoofdstukken
vóór het kerstreces werd zodoende een steeds nijpender knelpunt27
Zoals gezegd werden alle wetsvoorstellen in principe onderzocht in de af
delingen. Daarnaast bestond de mogelijkheid verschillende soorten com
missies in te stellen voor incidentele en bijzondere werkzaamheden. Men
kende begrotingscommissies (vijf leden, door de voorzitter voor één jaar be
noemd als rapporteurs van de afdelingsonderzoeken van de verschillende
begrotingshoofdstukken), commissies van voorbereiding (zeven of meer
733

Hoofdstuk V Drees-Van Schaik per saldo

door de voorzitter benoemde deskundigen, die leiding gaven aan het afdelingsonderzoek naar een wetsontwerp van bijzonder belang), bijzondere
commissies (van vijf leden, door de voorzitter benoemd met het oog op de
voorbereiding van wetsontwerpen van technische aard), vaste commissies
(van zeven of negen deskundigen, door de voorzitter voor een jaar be
noemd) en huishoudelijke commissies. Er waren twee soorten vaste com
missies: voor onderzoek van bepaalde categorieën wetsontwerpen (bijv. de
vaste commissie voor privaat- en strafrecht) en voor overleg met de rege
ring over bepaalde zaken (bijv. de vaste commissie voor buitenlandse za
ken). Bij bijzondere en vaste commissies kwam het eigen onderzoek in de
plaats van het afdelingsonderzoek; alle andere kamerleden konden de ver
gaderingen bijwonen als zij schriftelijke opmerkingen hadden ingezon
den.28 Een door de voorzitter gepresideerde Centrale Afdeling, bestaande uit
de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen, besliste of wetsontwerpen
door de afdeling of door een commissie werden onderzocht.
In 1948 vond een aantal belangrijke veranderingen plaats. Het verschil
tussen de twee soorten vaste commissies werd opgeheven, de CPN werd
uitgesloten van de commissie voor buitenlandse zaken (motie-Van der
Goes, maart 1948), de commissie voor handelspolitiek en de Indische com
missie (motie-Romme, juli 1948) en er werden vier nieuwe vaste commis
sies ingesteld: voor landbouw, voor de middenstand, voor de sociale verze
kering en voor onderwijs. Dit vormde het begin van de door Kortenhorst
gepropageerde decentralisatie. Voordat hij een nota over de hervorming
van het afdelingsonderzoek openbaar kon maken, kwam van PvdA-zijde
een voorstel het Reglement van Orde te herzien. Van der Goes van Naters
had in 1946 al een aantal ideeën hierover gelanceerd in zijn boek De Leiding
van de Staat. Op 13 juni 1946 had hij aan de voorganger van Kortenhorst,
Van Schaik, een lange brief gestuurd met concrete voorstellen. Hij vroeg de
kamervoorzitter deze voorstellen zo snel mogelijk voor te leggen aan het
seniorenconvent.29 Na vier jaren dralen besloot Van der Goes zijn voorstel,
nader uitgewerkt door zijn fractiegenoten Donker en J.A.W. Burger, op 29
maart 1950 de Kamer voor te leggen.
Van der Goes signaleerde in de toelichting bij zijn voorstel een feitelijke
verschuiving van de regelgeving van de Kamers naar het regeringsappa
raat. Elke wet kwam weliswaar tot stand door samenwerking van regering
en Staten-Generaal, maar steeds vaker werd de bevoegdheid om nadere re
gels te stellen aan uitvoerende organen gedelegeerd. De KVP-fractievoorzitter in de senaat, G.C.J.D. Kropman, herinnerde zich bijvoorbeeld dat de Eer
ste Kamer in de jaren twintig haar stem moest uitbrengen over een wets
ontwerp betreffende de contingentering van dweilen en fluitketels.30 Na
1925 was de overheidsbemoeiing uitgebreid en ging deze praktijk van regel
geving ten koste van een slagvaardig optreden. Het evenwicht tussen Ka
mer en regering moest nodig hersteld worden. De hoofdgedachte bij de reor
ganisatie 'moet deze zijn, dat wanneer feitelijk een deel van de wetgevende
functie naar Regeringszijde is verlegd, de Kamer, door de controle over dat
deel der Regeringstaak effectiever te maken, in de moderne verhoudingen
op doelmatige wijze haar eigen functie uitoefent, zonder dat er gevaar voor
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verbreking van het parlementaire stelsel bestaat', aldus Van der Goes van
Naters.
Hij lanceerde het voorstel voor de zaken van elk ministerie een vaste
commissie van negen man in te stellen met als taken: onderzoek van wets
ontwerpen, controle van het beleid en adviseren van de minister. Begro
tingscommissies moesten worden opgeheven en het onderzoek in de afde
lingen moest vervangen worden door commissoriaal onderzoek. Hij stelde
bovendien voor de anonimiteit in de Voorlopige Verslagen op te heffen.31
De Kamer was het eens over de noodzaak tot verbetering, maar er waren
grote meningsverschillen over de wijze waarop. Romme voorspelde een
positieve ontwikkeling van verplaatsing van werkzaamheden van de Ka
mer naar organen van lagere gemeenschappen, dus niet, zoals Van der Goes
had gedaan, naar de regering. Vele leden gaven de voorkeur aan een grond
wetsherziening, anderen vreesden te ver gaande specialisatie, benadeling
van kleine fracties, overbelasting van de commissies, vorming van belan
gengroepen. Het VV boorde de voorstellen van Van der Goes de grond in.
Hij stelde voor om een proef te nemen met een aantal zaken die hij had
voorgesteld. De kamervoorzitter had daar wel oren naar.32
Op 26 september 1950 stelde Kortenhorst voor om bij wijze van proef het
afdelingsonderzoek voor de meeste begrotingshoofdstukken te vervangen
door een onderzoek door een begrotingscommissie van negen leden en ne
gen plaatsvervangers. De regeringspartijen steunden het voorstel. Schouten
erkende de devaluatie van het afdelingsonderzoek, maar weigerde over te
gaan tot een andere werkwijze. De kamerleden zelf waren volgens de leider
van de ARP in gebreke, niet de werkmethode. J. Hoogcarspel (CPN) vreesde
dat in het nieuwe systeem te veel dingen binnenskamers zouden worden
geregeld.33
De kamervoorzitter nam vervolgens contact op met Drees en drong er bij
hem op aan dat, wanneer de commissies een verslag hadden uitgebracht,
hierop spoedig een antwoord zou verschijnen. De ministers S.L. Mansholt,
A.M. Joekes en J.H. van Maarseveen waarschuwden in de ministerraad dat
de nieuwe methode ertoe kon leiden dat specialisten zich volledig van de
begrotingsvoorbereiding meester zouden maken. Het gevaar bestond dat de
vertegenwoordigers van bepaalde belangengroepen, niet geremd door hun
collega-kamerleden, sneller geneigd waren financiële toezeggingen los te
peuteren. Minister van Financiën P. Lieftinck viel hen bij en legde uit dat
het gebruikelijk was dat de verschillende ministeries kort na het uitbrengen
van het VV overleg pleegden met Financiën. Dit ministerie kwam in een
moeilijke positie, wanneer door een minister vooraf toezeggingen gedaan
waren. Drees had geen bezwaren tegen de voorgestelde werkwijze. Hij deel
de mee dat hij een jaar eerder met het seniorenconvent gesproken had over
de noodzaak, dat de Kamer zich beperkingen zou opleggen ten aanzien van
het vragen van meer uitgaven, indien hiertegenover geen grotere inkom
sten konden worden gesteld. Drees vertrouwde er op dat de senioren dit ad
vies ter harte hadden genomen en hun fractiegenoten kort zouden houden.
Hij stelde voor om bij het mondelinge overleg geen toezeggingen met fi-
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nanciële consequenties te doen zonder dat Lieftinck daarmee had inge
stemd. De ministerraad ging hiermee akkoord.34
In 1950 had het experiment van Kortenhorst weinig succes. De proef werd
onder uiterst ongunstige omstandigheden genomen. In september had men
nog drie begrotingen van het voorgaande jaar moeten behandelen en daar
na moest ook nog gedebatteerd worden over een cultuurnota, de nota’s in
zake loon- en prijspolitiek en diverse wetsontwerpen. De minister van Bui
tenlandse Zaken was bijna voortdurend op reis, in oktober kwam er een
nieuwe minister van Oorlog en Marine en de Nieuw-Guineakwestie hing
als een zwaard van Damocles boven de begroting van Uniezaken en Over
zeese Rijksdelen.
De eerste ervaring was dus teleurstellend, maar het jaar daarop kon de
voorzitter al op 21 december 1951 melden dat de hele begroting was afgehan
deld voor het kerstreces.35 In 1952 en 1953 lukte dit eveneens. De Tweede
Kamer kreeg dus na de periode-Drees-Van Schaik meer tijd om zich bezig te
houden met andere zaken. Voor het tempo van het parlementaire werk
gold misschien het adagium: Indië verloren, rampspoed verdwenen. Het
voorstel-Van der Goes van Naters werd pas in 1953, met enige wijzigingen,
aangenomen en leidde in 1954 tot een wijziging van het Reglement van
Orde. Het afdelingsonderzoek werd uitzondering, de behandeling in vaste
commissies regel.36
Sectorspecialisten en vaste commissies
De verhoging van de schadeloosstelling en de experimenten van Korten
horst met een efficiëntere werkmethode betekenden kleine stappen op weg
naar de professionalisering van het politieke bedrijf. De belangrijkste ver
andering was het stelsel van vaste kamercommissies, maar de vraag is of
dat toentertijd veel voorstelde. Omstreeks 1950 waren die kamercommissies
nog lang niet de geïnstitutionaliseerde specialistenclubs zoals we die nu
kennen. Vrijwel alle kamerleden hadden een maatschappelijke functie, een
belangrijke voorwaarde voor een verkiesbare plaats. Velen hadden boven
dien verschillende petten op. Zij voerden het woord op het beleidsterrein
waarop ze praktijkervaring hadden. Als vanzelf vormden zich belangengroepjes, dwars door partijgrenzen heen. Daarnaast kende de Tweede Ka
mer in 1950 al twaalf vaste commissies: voor buitenlandse zaken, Unie
zaken, West-Indië, de handelspolitiek, privaat- en strafrecht, belastingen,
wederopbouw en volkshuisvesting, verkeer en waterstaat, onderwijs, de so
ciale verzekering, landbouw en de middenstand. Deze commissies beston
den uit zeven of negen deskundigen en evenveel plaatsvervangende leden,
die door de kamervoorzitter voor een jaar waren benoemd. De plaatsver
vangers draaiden als volwaardige leden mee, maar namen niet deel aan de
vaststelling van het verslag. De meeste van deze commissies waren in 1948
ingesteld. Een speciaal geval was de Defensiecommissie, die bestond uit
door de Kroon benoemde leden van beide kamers en 'adviserende leden’
(topambtenaren en hoge officieren).37 De enige minister die (nog) niet ge
confronteerd werd met een vaste commissie op (een deel van) zijn beleids736
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terrein was de minister van Binnenlandse Zaken. Het seniorenconvent kan
misschien worden beschouwd als de vaste commissie voor algemene zaken.
Het sprak onder andere een aantal malen over te nemen anticommunis
tische maatregelen.
De ratio van het ’commissiewezen’ was dat het moest leiden tot een in
tensiever contact tussen regering en parlement op een ander, niet publiek
niveau. E. van Raalte zou in 1958 constateren dat de contacten sinds 1946
'heel sterk’ waren toegenomen, dat het overleg met commissies 'heel wat
onderving' en dat 'tot hen die geen deel van een commissie uitmaken, toch
wel doordrong of er nog een deugdelijke reden was om te gaan interpelle
ren '.38
De meeste vaste commissies waren verplicht verslag uit te brengen over
hun werkzaamheden. Uitgezonderd van deze regel waren de vaste commis
sie voor buitenlandse zaken en de Defensiecommissie. De geheime, vrij uit
voerige verslagen van deze commissies zijn te vinden in de departementale
archieven. Daaruit valt onder meer af te leiden dat elke commissie mini
maal één keer per twee maanden vergaderde. Uit de zeer beknopte ver
slagen blijkt dat de andere commissies zich voornamelijk bezighielden met
technische wetsontwerpen, die meestal na de commissiebehandeling als hamerstukken de Tweede Kamer passeerden.39 De vaste commissie voor de
belastingen heeft in de periode-Drees-Van Schaik ongeveer twintig wetsont
werpen afgewerkt. Er werd drie keer mondeling overlegd met minister Lief
tinck over de unificatie van accijnzen in de Benelux. De vaste commissie
voor de handelspolitiek had blijkens haar verslagen gemiddeld eens per
maand mondeling overleg met de minister van Economische Zaken, een
aantal keren vergezeld van zijn collega's van Landbouw en Financiën. Men
sprak over Marshallhulp, Benelux, devaluatie, de inhoud van belangrijke
handelsverdragen, de OEES etcetera. Zeven maal werd samen met de vaste
commissie voor buitenlandse zaken over het plan-Schuman gesproken.
Door middel van vertrouwelijke stukken hield de regering de commissie
op de hoogte van 'hetgeen op handelspolitiek gebied werd tot stand ge
bracht’. Tot slot bracht de commissie verslag uit over een tiental handels
verdragen.
De Indonesische commissie had van 17 augustus 1948 tot en met 2 sep
tember 1949 tien maal vertrouwelijk contact met E.M.J.A. Sassen, Van
Maarseveen of L. Götzen. Op 2 september werd met de minister afgesproken
dat de commissieleden zouden worden ingeschakeld bij de Ronde-Tafelconferentie (RTC). In het parlementaire jaar 1949-1950 werden opnieuw tien
vergaderingen belegd (na de soevereiniteitsoverdracht veranderde de naam
van de commissie in commissie voor Uniezaken). In die vergaderingen gaf
de regering ver trouwelijke informatie over de Unieconferentie en het zelf
beschikkingsrecht. Het verslag van de commissie vermeldt dat zij dit ’deels
op eigen verzoek' voor elkaar kreeg. De Westindische commissie bracht
verslag uit over plannen en begrotingen die betrekking hadden op Surina
me en de Antillen. Gemiddeld één keer per twee maanden werd met de
regering gesproken. Van februari tot augustus 1949 vond intensief overleg
plaats over de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen en Suriname.
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De commissie sprak hierover vier maal met minister Van Schaik, drie maal
met Götzen en een keer met vertegenwoordigers uit Suriname. Zij consta
teerde 'een vlotte openbare behandeling' als vrucht van het overleg.
Mansholt voerde in de periode 1948-1951 zeven maal mondeling beraad
met de vaste commissie van landbouw: over de Benelux (drie maal), de in
tegratie van de Europese landbouw, de garantieprijs voor boter en het wetsontwerp-Bestrijding aardappelmoeheid (twee maal). De commissie boog
zich over twaalf wetsontwerpen met een technisch karakter. In dezelfde pe
riode kon de commissie voor de middenstand enkel terugzien op een ver
slag over een voorgestelde wijziging van de Drankwet. De vaste commissie
voor het onderwijs had het veel drukker. Tien wijzigingsontwerpen van
belangrijke onderwijswetten behandelde de commissie. Zij bezocht een aan
tal jeugdkampen en sprak met staatssecretaris Cals over het orkestbeleid.
Nadat kamervoorzitter Kortenhorst had aangedrongen op spreektijdbeperking bij de behandeling van de onderwijsbegroting in december 1949, lieten
de specialisten hun bijdragen over dit onderwerp vallen en werd besloten
om hierover eerst binnen de vaste commissie van gedachten te wisselen.
Het verslag van deze (vijf) vergaderingen en het antwoord daarop van mi
nister F.J.Th. Rutten vormden samen de zogenaamde Cultuurnota.40
Een van de leukste commissies was waarschijnlijk die van openbare wer
ken, verkeer en waterstaat (die op 16 februari 1950 gesplitst werd in de com
missies voor verkeer en waterstaat en voor openbare werken en volkshuis
vesting). De commissie bracht verslag uit over tien wetsontwerpen en had
op verzoek van minister Spitzen een informatief gesprek over de verliezen
bij de KLM. Af en toe stuurde de minister de commissie stukken van ver
trouwelijke aard. De commissieleden lieten zich in 1950 door de Flakkeese
gemeenschap en de directie van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij
voorlichten over een vaste oeververbinding van Overflakkee. Daarnaast
werden er vooral veel uitstapjes gemaakt: naar de directie van de NS, het
miljoenenlijntje in Zuid-Limburg, de sluis-in-aanbouw bij Tiel, de nieuwe
beveiligingsinstallatie op het station 's-Hertogenbosch. Èn naar het ministe
rie voor een lezing van de directeur-generaal over de verzilting, de verho
ging van stormvloedstanden (!) en de zoetwatervoorziening 'aan de hand
van kaarten en lichtbeelden'.
De vaste commissie voor privaat- en strafrecht had onder Drees-Van
Schaik steeds een goedgevulde agenda. Over achttien wetsontwerpen werd
verslag uitgebracht. Bij de belangrijkste vond mondeling overleg met de
minister plaats. De commissie bezocht in september 1948 twee 'vreemdelingenkampen'. Het eerste bezoek maakte een 'tamelijk bevredigende' indruk,
het tweede een 'zeer weinig bevredigende'. In de loop van 1949 werden bei
de kampen opgeheven. Tot slot had de commissie mondeling overleg met
de minister en met professor E.M. Meijers over de Benelux-regeling van het
internationaal privaatrecht en over de te volgen procedure bij de vernieu
wing van het Burgerlijk Wetboek.
Op het terrein van de wetgeving ontplooide de vaste commissie voor de
sociale verzekering ongeveer evenveel activiteit als die voor justitie. Het
karakter van de wetsontwerpen vertoonde veel gelijkenis met hetgeen de
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onderwijscommissie behandelde: gedetailleerde wijzigingen van bestaande
wetten. De meeste ontwerpen begonnen met de woorden 'wijziging’, 'nade
re voorziening', 'verlenging', 'aanvulling' of 'verhoging'.
Kortom, het stelsel van vaste commissies moest nog tot wasdom komen.
Het verkleinde de informatie-achterstand van de kamerleden op de minis
teries en ontlastte het plenaire overleg van al te veel detailkwesties. Hoewel
niet bedoeld om achter gesloten deuren beslissingen op hoofdlijnen te ne
men, zou de Defensiecommissie wèl betrokken raken bij dergelijke beslis
singen. Maar dat is een verhaal apart.
De positie van de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de grondwettelijke bevoegdheid elk wetsontwerp dat
de Tweede Kamer haar toezendt in zijn geheel te beoordelen. 'Maar volgens
de algemeen geldende opvattingen omtrent de door de Eerste Kamer te ver
vullen taak heeft zij in werkelijkheid - zo wil het dus het ongeschreven
staatsrecht - een grote mate van beperking bij de uitoefening van haar veto
recht aan de dag te leggen. Zij geldt immers alleen te zijn een Kamer van
revisie (...).'41 Hierover bestond in de periode-Drees-Van Schaik communis
opinio.
Ruim de helft van de vijftig leden van de Eerste Kamer bestond uit vijfen-vijftig-plussers: ervaren, vaak met een succesvolle maatschappelijke car
rière achter zich en geneigd tot een afgewogen, onafhankelijk oordeel. In
het algemeen waren de beschouwingen in deze Kamer beknopter en zakelij
ker en werd er meer geluisterd dan gediscussieerd. De bejaarde antirevolu
tionaire senator A. Anema schreef in 1954: '(In de Eerste Kamer) staat de on
derlinge waardering op de voorgrond: de politieke tegenstellingen zijn er
wel minder scherp getekend dan aan de overzijde van het Binnenhof, het
persoonlijk onderling verkeer is er ook door het kleiner aantal meer
vriendschappelijk getint. Daardoor gaat er van de Eerste Kamer een verzoe
nende invloed uit op ons politieke volksleven als geheel, die psychologisch
van de grootste waarde is.'42
Eens per week kwamen de senatoren bij elkaar voor beraad. Alleen reisen verblijfkosten werden vergoed. Tot april 1948 ontvingen de leden die in
Den Haag woonden, helemaal niets! Martina Tjeenk Willink werd in 1946
door het Eerste-Kamerlid A.E. Ribbius Peletier als volgt overgehaald om
zich kandidaat te stellen: '(...) dat lidmaatschap stelt niets voor. Eenmaal per
week is er vergadering. Spreken hoef je niet; als je maar een keer per jaar
het woord voert is dat meer dan genoeg!'43 In de periode-Drees-Van Schaik
was Tjeenk Willink de enige vrouw in de Eerste Kamer; tweeëndertig sena
toren hadden een universitaire opleiding genoten, achttien daarvan waren
gepromoveerd; tien kamerleden (voornamelijk afkomstig uit de vakbon
den van de diverse zuilen) hadden enkel de lagere school doorlopen, aange
vuld met een kadercursus of zelfstudie. De rest had een beroepsopleiding
gevolgd. Maar liefst eenendertig senatoren woonden in Holland en Utrecht;
uit de drie noordelijke provincies kwamen er zeven; uit Brabant en Lim
burg eveneens zeven; uit Gelderland en Overijssel vijf. Vijftien Eerste-Ka739

Hoofdstuk V Drees-Van Schaik per saldo

merleden hadden al voor de oorlog meerdere jaren ervaring opgedaan in de
Eerste of Tweede Kamer.
In de periode-Drees-Van Schaik waren per vergadering gemiddeld negen
endertig van de vijftig senatoren present. De behandeling van de NoodwetIndonesië op 20 oktober 1948 werd bijgewoond door alle leden en bij de de
batten over de soevereiniteitsoverdracht op 20 en 21 december 1949 ontbrak
alleen J.A. de Wilde (ARP) wegens ziekte. Het dieptepunt vormde de behan
deling van de begroting voor de Staatsmijnen op 2 maart 1950: zevenen
twintig leden waren toen aanwezig. Het debat op die dag was bijzonder om
dat de voorzitter van de Mijnraad, de KVP'er L.F.H. Regout het moest op
nemen tegen een machinebankwerker van de Staatsmijnen: de PvdA'er J.J.
Kramer. Terwijl in de Tweede Kamer de communisten en Ch.J.I.M. Welter
relatief het meest aan het woord waren, stak in de Eerste Kamer A.N. Mole
naar van de VVD met kop en schouders boven iedereen uit. Hij scoorde in
1948-1949 bijvoorbeeld ruim 93 kolommen; nummer twee was De Wilde
met 48.
Tot slot nog enige bijzonderheden. Op 3 november 1948 herdacht de se
naat de honderdjarige Grondwet van J.R. Thorbecke. Minister-president
Drees en kamervoorzitter R. Kranenburg - uit de vrijzinnig-democratische
bloedgroep van de PvdA; een zeer deskundig staatsrechtgeleerde die minder
op de voorgrond trad dan Kortenhorst - spraken de vergadering toe. Opmer
kelijk was ook het voorlezen op 8 februari 1949 van het VV op een novelle
bij de wet op de Geldzuivering. Deze wet was de dag daarvóór in het Staats
blad verschenen. Blijkbaar was er een fout ingeslopen die razendsnel her
steld moest worden. Eigenaardig was bovendien de stemverklaring van de
KVP'er G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck bij de Grenscorrectiewet: hij ver
klaarde dat hij zich zou onthouden van stemming, hetgeen in Nederland
slechts mogelijk is door de zaal uit te lopen. De Eerste Kamer vergaderde
tweemaal in comité-generaal: op 19 juli 1949 over Indonesië en op 12 okto
ber 1950 over Nieuw-Guinea. Bij de behandeling van het Verdrag tot We
derzijdse Hulpverlening (met de VS) inzake verdediging' op 14 maart 1950
werd de orde verstoord en moest de publieke tribune ontruimd worden.
Vaste commissies: Eerste Kamer volgt overzijde
Ook de bewerktuiging van de Eerste Kamer werd in de periode-Drees-Van
Schaik verbeterd. De aanleiding hiertoe was opmerkelijk, evenals de rol
van enkele ministers. Het idee om een vaste commissie voor internationale
economische zaken te installeren werd namelijk op 17 maart 1949 in de Eer
ste Kamer gelanceerd door minister J.R.M. van den Brink, en zijn collega
D.U. Stikker vroeg op 8 juni 1949 om een vaste commissie voor buitenland
se zaken. Kennelijk hadden beiden positieve ervaringen opgedaan met de
vaste commissies aan de overzijde van het Binnenhof. In de ministerraad
echter haastten Van den Brink en Stikker zich te verklaren dat het een slip
o f the tongue was geweest, toen bleek dat Drees er niets van wilde weten.44
Daarna bleef het stil tot op 5 oktober 1949 de NRC over infiltraties van de
TNI in Oost-Java berichtte. Voor VVD-senator Molenaar was dit de druppel
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die de emmer deed overlopen. Sinds mei van dat jaar had de Eerste Kamer
niet meer met de regering overlegd over Indonesië. Hoe kon zij de verant
woordelijkheid dragen voor de situatie aldaar, als ze te weinig informatie
had? Molenaar stelde voor het Reglement van Orde te wijzigen, c.q. een
vaste commissie voor Indonesische zaken in te stellen die geregeld van ge
dachten zou kunnen wisselen met het kabinet.45
Op 19 oktober bereikte het voorstel de Eerste Kamer. Molenaar had haast.
Het voorstel zou zijn raison d'être verliezen wanneer een beslissing werd
uitgesteld. Hij stelde onmiddellijke beraadslaging voor, maar dat ordevoor
stel werd verworpen. CHU, VVD, vijf leden van de PvdA en de KVP'er Regout stemden vóór, ARP, CPN, vier PvdA-leden en de rest van de KVP
stemden tegen.46 Vervolgens vond discussie plaats over de vraag of het
voorstel-Molenaar om een Indonesische commissie in te stellen überhaupt
in behandeling zou worden genomen. Kropman had inhoudelijke beden
kingen. Hij vreesde dat een dergelijke commissie het regeringsbeleid zou
kunnen gaan beïnvloeden. En daarmee 'komen we op een terrein, dat niet
het terrein van deze Kamer is'. J. van de Kieft (PvdA) stelde voor het voor
stel-Molenaar te koppelen aan een algemene herziening van het Reglement
van Orde. Daarbij wees hij opde suggestie van minister Stikker om een
commissie voor buitenlandse zaken in te stellen en op de mogelijkheid een
commissie voor Indonesische zaken uit te breiden tot een commissie voor
overzeese zaken.47
Molenaar antwoordde Kropman dat het hem erom te doen was geregeld
op de hoogte te worden gehouden. De liberaal plaatste een kanttekening bij
de opvattingen van zijn KVP-collega over de Eerste Kamer als kamer van
revisie: ’(Deze) opvatting vindt met zoveel woorden geen steun in de
Grondwet. Ook wij hebben de plicht, het beleid van de regering te controle
ren. Waarom zou de Eerste Kamer elk jaar alle hoofdstukken van de begro
ting aan een onderzoek onderwerpen, wanneer zij naast de functie van re
visie van de voorstellen, waarin materieel recht is neergelegd, niet ook een
taak op dit gebied zou hebben, m.a.w. de Regering voor haar algemeen be
leid niet ter verantwoording zou kunnen roepen?' De Kamer besloot het
voorstel van Molenaar in behandeling te nemen, enkel de CPN stemde te
gen 48 Pas op 2 november, na afloop van de RTC, riep de Eerste Kamer een
commissie in het leven, die moest onderzoeken of de instelling van vaste
commissies kon worden opgenomen in het Reglement van Orde.49
Drie weken later debatteerde de senaat over het voorstel-Molenaar.50 Mo
lenaar wierp zijn collega’s voor de voeten dat zij lijdelijk wachtten tot de re
gering genegen was uit eigen beweging met informatie over de brug te ko
m en .51 De VVD'er herhaalde dat het zonder een volledige voorlichting
over de militaire en politieke situatie op Java en Sumatra voor hem niet
mogelijk was de vraag te beantwoorden of het verantwoord was op korte
termijn de soevereiniteit over te dragen aan Indonesië.52 Hij argumenteer
de vanuit een comfortabele positie: de regering had zijn fractie namelijk ab
soluut nodig om de soevereiniteitsoverdracht met tweederde meerderheid
door de Eerste Kamer te loodsen!
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Kropman gaf niet toe. De VVD moest haar kennis van zaken maar aan
vullen met een groot vertrouwen in het kabinet! Ook W. Rip (ARP) zag
niks in het voorstel. Hij vergeleek de Eerste Kamer met een beroepsinstan
tie en een dergelijke instantie 'gaat niet, vóór dat de zaak bij haar aanhangig
is gemaakt, snuffelen in de dossiers of inlichtingen vragen bij de instantie,
welke in eerste aanleg moet beslissen en voor dat deze beslist heeft'.53 Van
de Kieft vond het instellen van een vaste commissie een ingrijpende zaak.
Of dit strookte met het karakter van de Eerste Kamer moest vooraf rustig
overwogen worden door de commissie die het gehele Reglement van Orde
onder de loep zou nemen. Molenaar kreeg enkel steun van G. Kolff en
diens CHU.54 Op 22 november 1949 werd het voorstel verworpen om een
vaste commissie voor Indonesische zaken van de Eerste Kamer in te stellen.
Alleen VVD en CHU stemden vóór.55
De op 2 november 1949 ingestelde commissie die moest onderzoeken of
het Reglement van Orde wijziging behoefde, deed op 30 mei 1950 het voor
stel drie vaste commissies in te stellen: voor de buitenlandse politiek, voor
internationale economische samenwerking en voor Uniezaken. Elke com
missie zou bestaan uit vijf leden.56 De voorstellers schreven: 'In verband
met het constitutionele karakter der Kamer moet het contact met de Rege
ring zich beperken tot het verkrijgen van inlichtingen.' Zij wezen radicale
wijzigingen van de hand.57 Kort voor de openbare behandeling kwam de
VVD'er W.C. Wendelaar nog met een nieuw plan. Naar aanleiding van de
oorlog in Korea c.q. de mogelijkheid dat deze tot een derde wereldoorlog
zou leiden, stelde hij voor om een vaste commissie voor defensie-aangelegenheden in het leven te roepen. Hij herinnerde eraan dat de Kamer sinds
mei 1949 niet meer met de regering had gediscussieerd over defensiezaken
en dat regelmatig contact, naast de normale begrotingsbehandeling, nodig
was.58
Het debat vond plaats op 8 augustus 1950. C. Woudenberg (PvdA) was ge
matigd positief. Hij was voorstander van zo weinig mogelijk commissies.
Blijkbaar zag hij de door Wendelaar voorgestelde defensiecommissie niet
zitten. Kropman verklaarde dat men met het instellen van een nieuw insti
tuut spaarzaam moest omgaan. De voorzitter van de katholieke fractie wees
erop dat er al een Defensiecommissie was waarin de senatoren G. Vixsebox
se (CHU), Van de Kieft en Ruijs de Beerenbrouck zitting hadden. Uit onver
wachte hoek kreeg Wendelaar nog steun, namelijk van PvdA-senator G.J.
van Heuven Goedhart. Evenals Wendelaar wenste hij een parlementaire
commissie die onafhankelijk van de regering was en op eigen verzoek in
lichtingen kon krijgen. Het voorstel van de liberale senator werd niettemin
verworpen. VVD, CHU, de PvdA'ers Van Heuven Goedhart, H.J. de Dreu
en G.E. van Walsum en de ARP’er J. Schipper stemden vóór. Onder de te
genstemmers bevond zich één CHU-lid: Vixseboxse, lid van de Defensie
com m issie.59 Zes dagen na dit debat stelde minister van Oorlog en Marine,
W.F. Schokking, voor om Wendelaar en H. Algra uit te nodigen lid te wor
den van de Defensiecommissie, omdat VVD en ARP-senatoren daarin ont
braken.60 Zo kreeg Wendelaar toch wat hij hebben wilde: toegang tot het
rechtstreekse overleg met de minister.
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A lgem een en voel beschomud

KVP-fractievoorzitter Romme, waarschijnlijk het meest gezaghebbende lid
van het parlement in de periode-Drees-Van Schaik, schreef op 9 november
1950 over de algemene politieke beschouwingen: 'Het object van deze ge
dachtenwisseling tussen Kamer en Regering behoort te zijn: de brede lijnen
van de algemene regeringspolitiek, de strategische knooppunten die het be
leid van het ganse kabinet bepalen. Het doel van de gedachtenwisseling is:
de bevordering van overeenstemming tussen Regering en Kamer over het
algemeen beleid, en te komen tot positiebepaling of tot hernieuwde positie
bepaling, vanuit de Kamer tegenover de Regering en daarnaast ook tussen
de verschillende groepen in de Kamer onderling.' Vrij Nederland typeerde
de beschouwingen in dezelfde periode als het jaarlijks spel met politieke
kaarten, die elke vier jaar door de kiezer uitgedeeld werden. De spelers-ka
merleden vertelden elkaar duchtig de waarheid en legden hun troeven op
tafel, terwijl de regering er voor spek en bonen bijzat. Vegen uit de pan wa
ren in hoofdzaak tegen partijen gericht.61 Ideaal en praktijk stonden blijk
baar ver van elkaar af, hoewel met enige goede wil die afstand fors gerelati
veerd kan worden.
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de speelruimte, de strategische
knooppunten en de partijpolitieke positiebepaling in het parlement. Ging
het in het eerste deel van dit hoofdstuk vooral over organisatie en werk
wijze, hier gaat het meer om personen en verhoudingen. De jaarlijkse rede
voeringen van de fractievoorzitters, dramatis personae en centrale figuren
in de politiek, vormden het voornaamste uitgangspunt. De algemene be
schouwingen zullen worden afgewisseld met korte uiteenzettingen over
tussentijdse positiewisselingen en knooppunten.
De fractievoorzitters 62
Tweede Kamer
'Een verblijf op de perstribunes van de Kamers is een voorrecht en een ge
not', schreef A.W. Abspoel, parlementair redacteur van het Algemeen Han
delsblad, in 1956.63 'Een voorrecht omdat daar toch altijd nog slaat de hart
klop van het politieke leven in Nederland. Een genot, omdat geen andere
plaats denkbaar is waar men de veelzijdigheid in optreden, geaardheid en
karakter van de Nederlandse mens zo volkomen en rustig kan observeren.'
Een historisch beeld van de Tweede Kamer wint aan kleur en helderheid
wanneer de dramatis personae belicht worden.64 Korte karakterschetsen
van de fractievoorzitters kunnen hieraan bijdragen. Die voorzitters vorm
den immers het gezicht van de verschillende fracties en zetten de toon voor
de belangrijkste debatten.
De fractievoorzitter van de KVP, Romme, werd destijds alom als een van
de allerbeste sprekers beschouwd. Pater familias van een derde deel van het
electoraat, zat hij als een peetvader op de laatste bank van de tweede rij
KVP-banken met een enorme stapel stukken voor zich. Hij kende al die
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Stukken tot in de details. Romme hield van theater. Brede gebaren begeleid
den weloverwogen, ingewikkelde zinnen die hij met overtuiging en met
volumineuze stem de Kamer inslingerde. In zijn eigen partij durfde nie
mand hem openlijk tegen te spreken: eenieder erkende zijn gezag. Hij was
een man van het compromis en de verzoening van het schijnbaar onver
zoenlijke. Bij de algemene beschouwingen in de periode-Drees-Van Schaik
orakelde Romme over het karakter van het kabinet en de politieke ver
houdingen, de Indonesiëpolitiek, de mate van staatsleiding in het econo
misch leven, Europese samenwerking, de kinderbijslag en de bestrijding
van het communisme. Zijn teksten waren vaak dubbelzinnig of gewoon
onbegrijpelijk. Beide vleugels van zijn partij konden zich met recht en re
den hierin 'herkennen'. Hij hield ervan casuïstiek te bedrijven, waarmee
men alle kanten uit kon. Hij kwam altijd met een aantal kwinkslagen en
steken onder water. Het vertrouwen dat hij het kabinet gaf was nimmer
onvoorwaardelijk. In bedekte termen, waarvan desondanks een zekere drei
ging uitging, werd steeds wisselgeld gevraagd: een noodregeling voor kin
derbijslag aan zelfstandigen in 1949, herstel van de kabinetsbasis, na het ver
vangen van de enige CH-minister door een partijloze, in 1950.
PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters bezat een volslagen an
der karakter. Hij was de man van de confrontatie die links en rechts prikte
en provoceerde. Van der Goes was vooral geboeid door grote politieke con
cepties en institutionele hervormingen: Europees federalisme, grondwetsvernieuwing, modernisering van de werkwijze van het parlement. Op deze
terreinen nam hij persoonlijk initiatieven die getuigden van grote kennis
van zaken en vindingrijkheid. Hij miste echter de maatvoering en de subti
liteit van een Romme. Daarbij kwam dat hij voortdurend overhoop lag met
de ambitieuze partijvoorzitter Koos Vorrink, die hem te pedant en 'hanig'
vond. Bovendien werd Van der Goes door zijn eigen politieke leider, mi
nister-president Drees, nauwelijks geïnformeerd over hetgeen zich in het
kabinet afspeelde. Omstreeks 1950 waren 'het onbehagen, de twijfel, de com
promissen, de dubbele-bodempolitiek, de onmacht van 1945-1950' Van der
Goes te veel geworden. In zijn memoires schreef hij over deze periode: 'Ik
was inderdaad dikwijls over mijn toeren! Ik herinner mij nog hoe ik in die
tijd mijn dagelijkse vermout "om bij te komen" mengde met jenever. Dat
ik toen geen hartinfarct heb gehad was alleen te danken aan mijn onmoge
lijk driftig karakter: na een groot aantal g.v.d.'s was ik eroverheen.'65
Van der Goes’ algemene beschouwingen waren breed opgezet en hadden
een aantal vaste ingrediënten. Hij begon steevast met een scherpe uitval
richting communisten, gevolgd door de buitenlandse politiek en een plei
dooi voor supranationale organisaties. Indonesië, de economische politiek,
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) en de politieke verhoudin
gen werden door alle fractievoorzitters behandeld. Van der Goes plaatste de
ze onderwerpen in het licht van een efficiënter organisatie van het staat
kundig leven, een van zijn stokpaardjes. Hij had het lef debat uit te lokken
over kwesties die voor zijn confessionele coalitiegenoten taboe waren: het
'sektarisme' van de zuilen; de politieke verdeeldheid van de CHU; het au
tomatisch ontslag van de huwende ambtenares; en de explosieve bevol744
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kingsgroei in Noord-Brabant. Niet zelden schoot zijn directe stijl van debat
teren politieke tegenstanders in het verkeerde keelgat.
'Harer Majesteits meest loyale oppositieleider’ Schouten van de ARP was
van hetzelfde kaliber als Romme, maar rechtlijniger, onverzettelijk, een
waar calvinist. Met zijn stentorgeluid bereikte hij moeiteloos alle hoeken
van de Tweede Kamer. Schouten was een sober man met weinig gevoel
voor humor. Ook hij zat in de Kamer op het achterste bankje; een domi
nante aartsvader temidden van zijn mannenbroeders. 'En zat hij niet in
zijn bankje dan was hij te vinden in de rookkamer, sigaar in ’t hoofd, met
een stapel correspondentie voor zich.'66 Er liep een zwarte draad door
Schoutens algemene beschouwingen, een draad die eigenlijk in al zijn werk
terugkeerde: in het leven was er maar één juiste, principiële lijn en elke af
wijking hiervan moest scherp veroordeeld worden. Deze 'beginselvastheid'
sloot compromissen uit over bijvoorbeeld de Indonesische 'revolutie', de
planpolitiek van socialisten, de grondwettigheid van de PBO, de fractiebinding aan een regeerprogram, het budgetrecht van het parlement. Schouten
was een groot voorstander van de christelijke coalitie en bleef socialisten en
liberalen wantrouwen. Over VVD-leider P.J. Oud liet hij zich eens ontval
len: 'Een religieuze natuur, maar daarachter staan vrijzinnigheid en de loge
als macht. (...) Wie als ik de situatie kent in Rotterdam (Oud was er burge
meester, terwijl Schouten lange tijd gemeenteraadslid was geweest), die
heeft ondervonden, wat een macht die vrijzinnigheid is en hoe onver
draagzaam zij in wezen blijft.'67 Van vernieuwing op enigerlei gebied wilde
Schouten niet weten. Over de buitenlandse politiek in het algemeen sprak
hij niet: hij weigerde 'te vluchten in het internationale'.
CHU-fractievoorzitter H.W. Tilanus was een totaal ander karakter dan
Schouten. Tilanus was bovenal een beminnelijk mens, geen scherpslijper of
dogmaticus. Schouten en Tilanus waren typische produkten van ARP en
CHU, treffende illustraties van het mentaliteitsverschil tussen beide partij
en. Tilanus wilde een verzoener zijn zoals Romme. Hij ging conflicten uit
de weg en liet bij stemmingen iedere partijgenoot zijn vrijheid. Als we voor
de Tweede Kamer alle stemmingen in het parlementaire jaar 1948-1949 op
een rijtje zetten, blijkt dat de CHU in 20% van de gevallen verdeeld stem
de!68 In de Kamer zat hij 'ietwat scheef leunend in zijn bankje - het tweede
van de tweede rij - de armen over elkander, het hoofd licht geheven naar de
spreker, een welwillende glimlach op het gezicht. Nu maakt hij een op
merking tot zijn bankgenoot. (...) Korte tijd later staat hij op en wandelt,
zonder bepaald doel, de Kamer door, nu eens hier, dan weer daar een praat
je makend. En aan de wijze waarop men hem onmiddellijk het oor ver
leent, blijkt wel, dat men hem graag mag.'69
Tilanus was geen groot spreker. Bij de algemene beschouwingen liet hij
in 't kort zijn licht schijnen over een groot aantal actuele onderwerpen.
Zijn opmerkingen waren nooit zinloos, maar vanwege die versnippering
leek het geheel op los zand. Hij had de neiging nogal secundair te reageren
op hetgeen andere fractievoorzitters naar voren hadden gebracht. Dan pro
beerde hij tegenstellingen te overbruggen door zijn collega’s voor te hou
den niet alles zwart-wit te zien en quasi-verontwaardigd uit te roepen 'Kan
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dat allemaal?’ of 'Moet dat nu zo?' Tilanus' stokpaardjes waren het bijzon
der onderwijs, versobering, ambtenarenzaken en 'het typisch Nederlandse
karakter van de CHU’.
Met Romme en Schouten behoorde VVD-fractievoorzitter Oud tot de co
ryfeeën van de Tweede Kamer. Oud was een welsprekend politicus die, put
tend uit een langdurige parlementaire loopbaan, de precedenten achteloos
uit zijn mouw schudde. Zijn indringend hoge stemgeluid werd door som
migen wel vergeleken met dat van een sopraan. De redevoeringen van Oud
waren staatsrechtcolleges, nu en dan afgewisseld met polariserende opmer
kingen aan het adres van zijn opponenten. Vooral de PvdA moest het ont
gelden. Hij schopte met opzet tegen heilige huisjes om tegenstellingen op
scherp te zetten: in 1948 laakte hij het ontslag van de huwende ambtenares
en nieuwe socialisatieplannen voor de kolenmijnen; in 1949 de wrevel in
de PvdA over een liberaler economisch beleid en de weigering van die par
tij om de Indonesische zaak in het openbaar te behandelen; in 1950 de even
tuele extra uitgaven aan kinderbijslag voor zelfstandigen en de uitlatingen
van Vorrink over koning Leopold van België in verband met de konings
kwestie. Oud hield van het parlementaire werk en wanneer er politieke
duels uitgevochten moesten worden, voelde hij zich in zijn element.
Ouds houding tegenover de Indonesiëpolitiek van het kabinet-Drees-Van
Schaik werd alsmaar oppositioneler. 'In antirevolutionaire kring deed de
grap de ronde dat zijn initialen (PJO) stonden voor Per Jaar Omgekeerd, wat
sloeg op zijn vermeende wispelturigheid inzake Indonesië.'70 Van oor
sprong was Oud financieel-economisch specialist (hij was van 1933 tot 1937
minister van Financiën onder H. Colijn), maar zijn kennis op dat terrein
bleek na 1945 sterk gedateerd omdat hij niets wilde weten van de heersende
Keynesiaanse leer. PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters liet
geen gelegenheid onbenut om Oud medeplichtigheid aan de ellende van de
Colijnse aanpassingspolitiek voor de voeten te werpen en de VVD’er beet
dan fel van zich af.
W agenaar, Gortzak en De Groot namen de algemene beschouwingen van
de communisten in de Tweede Kamer voor hun rekening. De laatste be
perkte zich tot een kort betoog bij de begroting voor 1951. Partijsecretaris De
Groot liet zich namelijk weinig gelegen liggen aan het parlementaire werk.
Gortzak schreef in zijn memoires: 'Het parlement was (voor De Groot) be
langrijk als spreektribune, verder vervulde dat "knekelhuis" geen rol. De
parlementaire democratie was een instrument van de bezittende klasse om
het eigen belang te dienen. Communisten hadden wel wat belangrijkers te
doen dan Kamerwerk.’71 De optredens van partijvoorzitter Wagenaar (op
papier fractieleider, maar De Groot deelde in de CPN de lakens uit) waren
emotioneel geladen en noopten kamervoorzitter Kortenhorst vaak tot in
grijpen. Oud-partijgenoot A.A. de Jonge was niet erg flatteus over Wage
naars naoorlogse activiteiten: 'Hij deed zich kennen als een eigendunkelijk
man zonder een spoor van zelfkennis en zelfkritiek, niet geneigd om iets te
verbeteren aan zijn uiterst lacuneuze algemene ontwikkeling, slecht naar
anderen luisterend, maar graag pratend. Openbare vergaderingen waar Wa
genaar het woord voerde, waren gênant door zijn ondeskundige en meestal
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onvoorbereide geraaskal: besloten partijvergaderingen, waar hij verscheen
waren een verschrikking: urenlange monologen, waaraan meestal pas het
vertrek van de laatste trein een eind maakte.'72 Gortzak daarentegen was
een welsprekend redenaar, geneigd tot populisme, die goed kon luisteren en
bereid was het parlementaire spel correct mee te spelen. Hij nam zelfs
spraaklessen om zijn plat-Amsterdamse accent kwijt te raken. Alle drie
fulmineerden tegen 'de reactionaire anticommunistische hysterie van de
PvdA', de lage-lonenpolitiek van het kabinet, de oorlogsvoorbereidingen
van het Amerikaans imperialisme en de koloniale strijd in Indonesië.
SGP-fractievoorzitter dominee P. Zandt was een markant figuur, 'steeds
in sober zwart gestoken - een kastanje als heilmiddel tegen de strammakende reumatiek in de broekzak dragend - soms naar adem snakkend (een
plaatsvervangend griffier stelde zich op het laatst bij het spreekgestoelte op
om de oude dominee zo nodig op te vangen)'.73 Zandt had spreekangst en
liet zich meestal onderaan op de sprekerslijst inschrijven. Tot hij aan de
beurt was probeerde hij achter het kamergordijn zijn zenuwen te bedaren.
'Kreeg hij het woord, dan schuifelde hij, zijn volgeschreven blocnotevelletjes haastig uit zijn binnenzak opdiepend, zo vlug als hem dat mogelijk was
naar het spreekgestoelte en begon dan moeizaam, met doffe, nu en dan hak
kelende stem zijn betoog voor te lezen. Volledig volgen kon men hem, al
thans op de perstribune niet, ondanks de geluidversterking.'74 In de periode
1948-1951 waarschuwde Zandt onafgebroken voor de gevaren van de verroomsing, de Verenigde Naties, vaccinatie, sporten op de dag des Heren en
godslastering.
Tot slot W elter. Deze conservatieve katholiek, minister van Koloniën
onder Colijn, was een gentlem an met het hart op de tong en met gevoel
voor humor. Zijn speeches lardeerde hij met Engelstalige kwalificaties en
citaten. Hij hoopte steeds maar weer dat de spreuk God looks fo r India because it is so big and helpless voor Indonesië in dubbele mate zou gelden.75
Meer dan de helft van zijn spreektijd wijdde Welter aan voormalig Nederlands-Indië en in de tijd die resteerde spuide hij ongezouten kritiek op de
PvdA, de VN en de financieel-economische politiek.
De fractievoorzitters gebruikten de algemene beschouwingen vooral om
accenten te zetten en hun partij te situeren naast of tegenover andere par
tijen. Elkaar overtuigen van de eigen principes paste niet in 'de denkstijl
van het mozaïek der voltooide emancipaties'76, getuigen van het eigen ge
lijk daarentegen wèl.
Eerste Kamer: gerespecteerde oudgedienden
Het eigen karakter van de Eerste Kamer weerspiegelde zich in de belangrijk
ste woordvoerders. KVP-fractievoorzitter Kropman was vóór de oorlog ja
renlang wethouder geweest van Amsterdam in de tijd dat Romme er de
raadsfractie aanvoerde. Hij trok de aandacht met prikkelende bespiegelin
gen over een christelijke maatschappij, actieve cultuurpolitiek, mensen
rechten en de leesbaarheid van wetten. Het jachtige tempo van de moderne
maatschappij beviel hem matig. In februari 1950 verzuchtte hij: 'Wij gaan te
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ver met onze wetgeving. De oorzaken van klachten over de achteruitgang
van het parlement liggen voornamelijk hierin, le dat de volksvertegen
woordiging te weinig gelegenheid heeft om zich over internationale zaken
uit te spreken, 2e dat de wetten voor de gemiddelde Nederlander onbegrij
pelijk zijn en 3e dat er te veel wetten gemaakt worden. (...) Men zou tot het
Parlement en ook tot de verschillende Departementen moeten zeggen:
"Rust een weinig, pas trop de zèle!’"77 Kropman was over het algemeen
zeer te spreken over de samenwerking met de PvdA. Niemand in de Kamer
wist dat hij van 1946 tot 1950 auteur was van de 'Haagse Notities’ in het
overigens zeer behoudende jezuïetenweekblad De Linie.78
Generatiegenoot Van de Kieft (PvdA) had in 1948 al een lange loopbaan
in de socialistische beweging achter de rug als organisator en vooral als pen
ningm eester.79 Hij kende Drees nog van de schoolbanken en van de stenografieclub 'Steeds sneller'. Het fractievoorzitterschap in de Eerste Kamer was
de beloning voor bewezen diensten. Van de Kieft was actief lid van de Re
monstrantse Broederschap. Hij trachtte een brug te slaan tussen socialisme
en christendom en veroordeelde de 'neiging tot apartheid’ van de confes
sionele partijen. In de periode-Drees-Van Schaik liet hij zich doorgaans po
sitief uit over het kabinetsbeleid, de Europese samenwerking, het werk van
de Nederlandse ambtenaar en de katholieke ideeën ten aanzien van bezits
vorm ing.
De antirevolutionaire fractievoorzitter Anema was bij het eerste optre
den van het nieuwe kabinet de vijfenzeventig reeds gepasseerd. Hij was als
hoogleraar verbonden geweest aan de rechtenfaculteit van de Vrije Univer
siteit. In zijn partij was hij een buitenbeentje, dat calvinistische beginsel
vastheid paarde aan oorspronkelijke ideeën en een brede politieke visie
waarin internationale aspecten ruim aandacht kregen. Hij werd door zijn
collega’s haast op handen gedragen en zijn invloed was er bijzonder groot.
Anema sprak in 1949 over de levenskansen van het kabinet-Drees-Van
Schaik, de positie van de ARP tegenover dit kabinet, de economische poli
tiek en Indonesië. Opmerkelijk was dat hij in tweede termijn namens alle
partijen (minus de CPN) verklaarde 'thans in het belang van de goede gang
der zaken’ af te zien van replieken. Deze verklaring vond plaats tien dagen
na het aftreden van minister Sassen en twee dagen na de verschijning van
het regeringscommuniqué waarin een RTC over vervroegde soevereini
teitsoverdracht aan Indonesië in het vooruitzicht was gesteld. Een jaar later
stak de antirevolutionaire senator bij de algemene beschouwingen het kabi
net de hand toe. Gegeven het extraparlementaire karakter van het ministe
rie en de opruiming van de Indonesische kwestie diende de ARP haar oppo
sitionele houding prijs te geven.80
De Christelijk-Historischen in de Eerste Kamer werdeii aangevoerd door
K olff die een veertigjarige loopbaan als kantonrechter had. In menig opzicht
was hij Tilanus' evenknie: ontwapenend, charmant en iemand die in rui
me mate bijdroeg tot de sfeer in de Kamer.81 De algemene beschouwingen
van Kolff waren causerieën over allerlei actuele zaken waarbij druk geci
teerd werd uit tijdschriften en kranten. Hij leidde een kleine heterogene
fractie, die bijna voortdurend in de oppositie was en waarvan J. Reijers tot
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de reactionairen gerekend kon worden. De invloedrijke R. Pollema speelde
er in feite eerste viool.82
Kolffs liberale collega M olenaar, hoogleraar arbeidsrecht aan de Leidse
universiteit, was uit ander hout gesneden. Hij analyseerde scherp het beleid
en schroomde niet een keihard oordeel daarover te vellen. De redevoerin
gen van deze VVD'er weken enigszins af van het algemene beeld in de Eer
ste Kamer. Hij ontplooide initiatieven en tastte de mogelijkheden af om in
vloed op het regeringsbeleid te doen gelden. Hij was vaak aan het woord.
Zijn bemoeiingen met de werkwijze van de Eerste Kamer waren vergelijk
baar met die van Van der Goes van Naters in de Tweede Kamer. Opmerke
lijk in 1949 waren zijn pleidooi voor een tweede ministerspost voor zowel
VVD als CHU en de oproep (in navolging van Welter) om een parlemen
taire enquête naar het Indonesiëbeleid te entameren. In 1950 laakte hij de
praktijk rondom de benoeming van staatssecretarissen en bekritiseerde hij
de hoge belastingdruk die het bedrijfsleven volgens hem verlamde.83
CPN-woordvoerder J.P Schalker was met zijn drieëndertig jaar de benja
min van de Eerste Kamer. Zijn algemene beschouwingen waren zeer agres
sief en demagogisch. Hij speelde vaak op de man. Alles en iedereen moest
wijken voor het communistisch ideaal. Overigens was niet hij, maar J.
Brandenburg fractieleider.
Op Schalker na waren alle woordvoerders bij de politieke beschouwingen
in de Eerste Kamer ouder dan zestig. In het algemeen waren de beschouwin
gen in deze Kamer beknopter en meer to the point en werd er beter geluis
terd naar elkaar. Politieke spanning ontbrak doorgaans.
Het zittingsjaar 1948-194984
De geleide economie van de PvdA op haar retour
Halverwege 1948 zat de PvdA in de hoek waar de klappen vielen. Het minister-presidentschap van Drees kon nog op de creditzijde worden geno
teerd, maar woog nauwelijks op tegen de vele nederlagen die de partij in
deze periode leed. De belangrijkste waren de basisverbreding van het kabi
net, het prijsgeven van invloed op het terrein van de Indonesische politiek
waaronder de vervanging van de pragmaticus H.J. van Mook door de recht
lijnige L.J.M. Beel en de aftakeling van de geleide economie. Wat dat laatste
betrof had de Nederlandse regering zich op 8 juni 1948 te Chateau d'Ardenne tegenover België en Luxemburg verbonden alle subsidies te verminde
ren en zo spoedig mogelijk terug te keren naar een stelsel van vrije con
sumptie. Tijdens het debat over de regeringsverklaring bagatelliseerde Drees
de gemaakte afspraken en liet hij blijken dat hij geïrriteerd was over een lek
aan Belgische zijde die hem, tegen zijn zin, tot meer openheid van zaken
dwong.85 Toen minister H. Vos bij de formatie uit de boot viel, de man ach
ter het Plan van de Arbeid uit de jaren dertig, was dat voor veel PvdA'ers
een teken dat het gedaan was met de 'socialistische welvaartspolitiek'.
De overheid moest de economische verhoudingen liberaliseren en het
was vooral de VVD die zich daar sterk voor maakte. Op 26 oktober 1948 liet
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Oud in het VV bij de algemene politieke beschouwingen een aantal passa
ges opnemen dat de toon zette voor felle discussies hierover. Hij verweet de
PvdA collectivisme dat uiteindelijk moest eindigen bij de staatsalmacht van
een totalitair regime. De VVD wilde 'de staat terugdringen op het terrein
waarop hij thuishoort, het terrein der rechtsvereniging. Rechtstreeks ingrij
pen geschiede slechts daar, waar zonder zodanig ingrijpen een behoorlijke
rechtsorde niet kan worden bereikt (...). De particuliere ondernemingsvorm
mag slechts daar ter zijde worden geschoven, waar het volstrekt onmogelijk
blijkt met behoud van die ondernemingsvorm tot goede verhoudingen te
komen.’ Socialisatie en een door de overheid opgelegde bedrijfsorganisatie
werden afgewezen. De VVD voorspelde dat de PBO na enige jaren voor
velen op een teleurstelling zou uitlopen. In hetzelfde stuk liet coalitiege
noot PvdA een totaal ander geluid horen. Zij betoogde dat de zeggenschap
over produktiemiddelen billijk verdeeld moest worden en dat de meer
waarde die, boven de compensatie van het ondernemersrisico, door produ
centen verdiend werd aan de gemeenschap moest toevallen. De PBO moest
volgens de socialisten bescherming en toezicht van overheidswege krijgen.
Inkrimping van staatsbemoeiing op het terrein van subsidies en distributie
zou gecompenseerd moeten worden door de aanbesteding van grote open
bare werken, conform het adres dat het NVV op 9 september 1948 aan de re
gering had gericht.
Van al deze PvdA-plannen kwam weinig terecht omdat de KVP er niets
van wilde weten. De katholieken namen een middenpositie in. Het liberale
standpunt ten aanzien van de PBO en de liberale opvattingen over de in
vloedssfeer van de staat werden door Romme afgewezen.86 Bij de monde
linge debatten nuanceerde Oud zijn visie, waardoor de liberalen de katho
lieken naderden en de socialisten in het parlement alleen stonden, niet eens
gesteund door hun 'eigen’ premier. Drees wilde namelijk met openbare
werken wachten tot een tijd van inzinking en zag veel meer in bevordering
van industrialisatie en emigratie. Zijn kabinet zou proberen de produktie te
sturen, voor zover dat mogelijk was, zonder teveel details te regelen. Vol
gens hem was er van een duidelijke koerswijziging in de economische poli
tiek geen sprake. Van der Goes blies ten slotte de aftocht door het katholieke
subsidiariteitsbeginsel in principe te aanvaarden, maar dat beginsel moest
dan ook toegepast worden op de investerings-, loon- en prijspolitiek. Niet
winstmaximalisatie maar het maatschappelijk nut en sociale rechtvaardig
heid dienden het economisch leven te beheersen, hetgeen enkel bereikbaar
was door ver gaande overheidsbemoeienis.
De socialisatie van de Nederlandse kolenmijnen vormde eind 1948 voor
de PvdA het laatste restant van haar ambitieuze socialisatiepolitiek van
weleer. In juli van dat jaar verscheen een rapport van een staatscommissie
waarin de meerderheid vaststelde dat socialisatie van particuliere mijnen
vermoedelijk schadelijk zou zijn voor het algemeen welzijn. Een min
derheid (i.c. de PvdA-kamerleden Van der Goes van Naters en Hofstra)
kwam tot een tegengestelde conclusie. Bij de algemene beschouwingen pro
beerde Van der Goes alsnog een deel van zijn gelijk te halen en stelde hij
voor alle mijnen samen te voegen binnen een gemengde onderneming. Hij
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vond bijna de hele Kamer, aangevoerd door Romme en Oud, tegenover
zich. Zij bleek niet bereid tot 'onnodige ontneming aan de eigenaar van het
beschikkingsrecht over zijn eigendom’. Daarmee verdween een van de we
zenlijke socialistische idealen voor lange tijd in de ijskast.87 Drees heeft er
geen halszaak van willen maken. Hij verklaarde later: ’Kijk eens, het mijn
bedrijf had gesocialiseerd moeten worden. Dat was typisch een bedrijvig
heid, gelet op haar betekenis voor de hele gemeenschap, om op één manier
te organiseren. (...) Aanvankelijk hebben wij gedacht dat het zover zou kun
nen komen (...), maar de katholieken zijn er geleidelijk weer van teruggeko
men. Ik geloof dat het bij (hen), meer dan om principiële bezwaren tegen
socialisatie ging om zeggenschap over de mijnen te behouden. Het bedrijf
lag in een katholieke streek en de gedachte was waarschijnlijk: wij willen
ook wat de benoemingen betreft van leidinggevende mensen de zeggen
schap over de mijnen houden. Verder waren er geen zo grote belangen bij
socialisatie betrokken dat je de katholieken, die er in wezen tegen waren,
toch moest overhalen. Je kon ook niet zeggen dat de verder te treffen rege
lingen daarvoor moesten worden prijsgegeven en dat we ons moesten te
rugtrekken uit de regering. We hadden nog grote invloed.'88
De tzveede politionele actie
Voor de politieke verhoudingen op het eind van 1948 zijn, naast de afbraak
van de geleide economie, nog een aantal andere conflicten van belang. De
CPN bevond zich na Tsjechoslowakije al in een isolement, maar maakte het
bij de algemene beschouwingen in november 1948 wel erg bont. Zij richtte
zich van de ene op de andere dag tegen de Indonesische Republiek die in
september een communistische opstand de kop had ingedrukt. Bovendien
wilde Wagenaar niet toezeggen dat de communisten zich zouden verzetten
tegen een aanval van de Russen.89 Aan de andere kant van het politieke
spectrum voelde de ARP zich in een isolement nu CHU en VVD tot het
kabinet waren toegetreden. Schouten vond de aanvaarding van het minis
terschap door Stikker volstrekt niet stroken met de verkiezingsleuzes van
de liberalen, hetgeen hij omstandig aantoonde. Het roer was helemaal niet
omgegaan. Oud antwoordde Schouten dat diens partij te star aan principes
vasthield en dat in de Nederlandse partijverhoudingen zonder compromis
sen niets bereikt kon worden. 'Als de ARP praktisch werk wil doen, zal ze
niet in de door Schouten ingenomen houding kunnen volharden', aldus
Oud.90
Het debat over de Noodwet Indonesië dat op 25 oktober 1948 in de Twee
de Kamer plaatsvond bleek ook van belang voor de algemene politieke
verhoudingen. De regering verzocht het parlement machtiging om bij
amvb (achteraf bij wet te bekrachtigen) bestuursmaatregelen te nemen voor
de overgangstijd tot de soevereiniteitsoverdracht. Bij de behandeling in de
Kamer nam Oud de leiding. Hij bracht de minister ertoe om het ontwerp
sterk te wijzigen in overeenstemming met Ouds ideeën over de delegatie
van wetgevende bevoegdheden. De V olkskrant-com m entator schreef: 'In
alle hoeken van de Kamer werd de witte kop van de Rotterdamse burge751
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meester gezien die zich erg druk maakte om zijn ideeën ingang te doen vin
den zowel aan de regeringstafel als bij de verschillende fracties.’ Tevergeefs
probeerde hij Schouten ervan te overtuigen dat de Noodwet niet in strijd
was met de Grondwet. 'Na de eindstemming had Oud evenveel handen te
drukken als de minister.' Bij die stemming bleek dat de CHU-leden J.J.R.
Schmal en W.F.E. van der Feltz de zijde van de oppositie hadden gekozen,
hetgeen voor Van der Goes van Naters aanleiding was om bij de algemene
beschouwingen fel uit te varen tegen Tilanus.91
Door de tweede militaire actie tegen de Republiek Indonesië die op 19 de
cember 1948 begon, raakte de PvdA-fractie verdeeld. In een fractievergade
ring hadden zes leden tegen gestemd.92 Die militaire actie was de apotheose
van het beleid dat de KVP-politici Romme, Sassen, met op de achtergrond
Beel, vanaf augustus 1948 hadden gevoerd. Ze was volgens de regering ge
richt op het doorkruisen van ’in een vergevorderd stadium van uitvoering
verkerende plannen van de Republiek om tegen 1 januari 1949 en masse
het federaal gebied binnen te vallen' en vervolgens op het neerslaan van
'rondzw ervende ongeregelde benden'.93 De 'roer-ommers' in de VVD
juichten de actie toe. Stikker maakte de primeur bekend in de vergadering
van de VVD-partijraad van 18 december toen het besluit juist genomen
was. Hij oogstte daarvoor een ovationeel applaus.94 Het besluit had tot grote
spanningen geleid in de boezem van het kabinet. Op een bepaald moment
was het kabinet in feite gevallen,95 maar de breuk werd gelijmd en alle mi
nisters, ook die van de PvdA, namen dus de volledige verantwoordelijk
heid. Dit leidde tot onrust in de partijgelederen van de PvdA. Op het PvdAcongres van 17 januari 1949 werd een resolutie-Vos aangenomen waarin
onder meer op herstel van de Republiek Indonesië werd aangedrongen;
1388 congresleden stemden vóór, 1324 tegen.
Ouds activiteiten in het najaar van 1948 prikkelden de KVP. De EersteKamerfractie van deze partij verklaarde in januari 1949 dat zij twijfels had
over de homogeniteit van het kabinet, na de staatsrechtelijke en sociaal-economische uiteenzettingen die Oud in de Tweede Kamer bij de behandeling
van de Noodwet-Indonesië en bij de algemene beschouwingen ten beste
had gegeven. De katholieken vreesden dat dit tot grote meningsverschillen
zou leiden op het terrein van de PBO, de zorg voor de grote gezinnen en de
politiek ten aanzien van Indonesië. Molenaar verweet daarop de KVP passi
viteit en bemerkte een 'gebrek aan warmte' in de houding van de katho
lieken tegenover het nieuwe kabinet. Hij refereerde aan een rede van KVPsenator P.A. Kerstens van 22 april 1948 waarin een brede-basiskabinet tot de
onmogelijkheden gerekend werd en suggereerde dat er verdeeldheid onder
de katholieken bestond.96
Het gebrek aan warmte bij de KVP veranderde als gevolg van de nasleep
van de tweede politionele actie in een 'gebarsten vertrouwen'. Het Neder
landse optreden werd fel veroordeeld door de VN-Veiligheidsraad. In reso
luties werd onder meer aangedrongen op een staakt het vuren, vrijlating
van leden van de Republikeinse regering en soevereiniteitsoverdracht vóór
1 juli 1950. Onenigheid binnen het kabinet over de wijze waarop men op
deze druk van buitenaf reageren moest, leidde tot het ontslag van KVP-mi752
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nister Sassen op 14 februari 1949. De KVP-fractie voorzitter sprak van ’een
barst in een kunstig geciseleerde vaas, waarin de balsem van het algemeen
welzijn kon worden geconserveerd'. Van der Goes verklaarde daarentegen
dat het vertrouwen van de PvdA in het kabinet was toegenomen. VVD en
CHU bleven het kabinet steunen, al was dat niet van harte en Romme bleek
niet bereid om het naar huis te sturen.97 Er was geen alternatief voor het zit
tend kabinet. Een op 18 februari 1949 ingediende motie-Schouten waarin het
kabinetsbeleid werd afgekeurd kreeg enkel steun van de ARP, de SGP en
Welter. De KVP bleef met een kater zitten, maar achtte het een lichtpunt dat
Beel voldoende vertrouwen in het beleid had om op zijn post in Batavia te
blijven.98
Den Haag verbijt zijn verlies
Opmerkelijk was dat het parlement niet het hele verhaal over de ministerscrisis te horen kreeg. Romme schreef in de Volkskrant dat hij de regering
gelijk gaf 'wanneer zij weigert het volledige kaartspel en dus ook alle
troeven voor de hele wereld open en bloot op tafel te gooien'. Drees werd
zelfs gekapitteld omdat hij in de Eerste Kamer uit de ministerraad klapte
over de zaak-Sassen. Na de tweede militaire actie leek het wel of Nederland
in staat van oorlog verkeerde, wat feitelijk ook het geval was! Kamerleden
fulmineerden tegen loslippigheid in de pers en beperkten het gemeen
overleg door zelfcensuur uit angst 'staatsgeheimen' prijs te geven. De Eerste
Kamer zag op 1 maart 1949 ’in het belang van de goede gang der zaken' zelfs
af van replieken bij de algemene politieke beschouwingen. Molenaar stond
erop dat ooit eenmaal opening van zaken zou komen, eventueel na onder
zoek door een parlementaire enquêtecommissie. Verder dorst het parle
ment niet gaan. De verbittering bleef binnenskamers, niet alleen bij Rom
me, maar bijvoorbeeld ook bij Van der Goes van Naters die Drees op 18
maart 1949 schreef: ’lk kan mijn taak bezwaarlijk blijven uitoefenen, wan
neer aan de ene kant een blind volgen (blind, want mij wordt geen enkele
"inzage" geboden) van de Regeringspolitiek wordt verwacht, en aan de an
dere kant jij je blijkbaar geen rekenschap geeft van de strijd, die ik bijna al
leen, moet voeren tegen zich om Vos en De Kadt organiserende oppositie,
wier stellingen worden versterkt door de regering zelf. (...) Vóór de militaire
actie had men ons dus nodig. In de politieke actie die daarna had moeten
komen, zijn wij volledig genegeerd. Van der Goes is toch gouvernementeel;
Romme moet met zijden handschoenen worden aangepakt.'99
In het openbare debat bleek weinig of niets van verdeeldheid in het rege
ringskamp. 'Tot nu toe heeft in het algemeen de Volksvertegenwoordiging,
de oppositie inclusief, de communisten natuurlijk exclusief!, een opvallen
de, misschien wel bewonderenswaardige gouvernementele eensgezindheid
betracht', schreef de politiek commentator van het Katholiek Staatknndig
M aandschrift. De verschillende politieke partijen schenen naar elkaar toe te
groeien; de rijen leken zich te sluiten. Zo liet Van der Goes van Naters zich
bij de behandeling van de begroting voor Buitenlandse Zaken bijzonder lo
vend uit aan het adres van VVD-minister Stikker. Anema typeerde het ka753
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binet op 1 maart 1949 als een levensvatbare formatie, die een gezonde staats
rechtelijke en politieke grens tussen regering en volksvertegenwoordiging
hersteld had. Zijn collega Kropman stelde op dezelfde dag tevreden vast 'dat
de PvdA zich had geëvolueerd tot een algemene progressieve partij, waarin
men af en toe nog wel eens een zucht van heimwee hoort naar verloren
idealen, maar waarin dan toch een zeer brede stroming aanwezig is waar
mee wij gaarne willen samenwerken'. Hij waarschuwde wel voor wanklan
ken zoals recentelijk over de socialisatie van mijnen en de Indonesische po
litiek (met name de resolutie-Vos). Van de Kieft antwoordde hierop door
waardering uit te spreken voor het vastenmandement van de Nederlandse
bisschoppen, waarin bepleit werd dat een ieder die aan de produktie deel
nam, deel moesten krijgen in het bezit van die produktie. Wat Indonesië
betrof wilde Van de Kieft de regering eerst gelegenheid geven tot rustig be
raad. Door een kritische houding van de volksvertegenwoordiging zou de
internationale positie van de regering verzwakt kunnen worden. Na alle
verwikkelingen rond Sassen verklaarde Kolff 'niet onwelwillend' tegen
over de regering te staan, maar een grotere reserve te hebben gekregen ten
aanzien van de Indonesische politiek. Hij sprak bovendien zijn grote waar
dering uit voor de liberale economische opvattingen die Oud in de Tweede
Kamer verdedigd had.100
In april 1949 vond een aantal partijcongressen plaats in verband met de
in juni te houden gemeenteraadsverkiezingen. Op deze congressen kwam
duidelijk aan het licht dat er van eensgezindheid geen sprake was. De partij
en waren onderling, maar ook intern, wel degelijk verdeeld over de Indo
nesiëpolitiek. Oud moest alle zeilen bijzetten om VVD-afdelingen te bewe
gen moties van afkeuring over het Indiëbeleid in te trekken en in Amster
dam vond de plaatselijke voorzitter ruime instemming met zijn eis het zit
tend kabinet weg te sturen en te vervangen door een rechts kabinet, aange
vuld met constructieve PvdA'ers. Bij de CHU was de oppositie nog feller,
zowel vanuit de afdelingen als van kamerleden als Reijers. Tilanus redde
het ternauwernood. Het PvdA-congres omzeilde het onderwerp Indonesië.
Het was alom bekend dat de partij er door gespleten werd en de leiding wil
de de tegenstellingen niet op de spits drijven. Van der Goes van Naters, Ne
derhorst en Vos zochten compensatie in dreigende taal aan het adres van de
KVP over de PBO, het katholieke paradepaardje.101 Op het terrein van de
Indonesische politiek leek de KVP het minst verdeeld van alle regerings
partijen. Waarschijnlijk had de felste katholieke oppositie zich al voor de
verkiezingen van 1948 achter Welter geschaard. Verder was de verwarring
in de KVP door de nederlaag van Sassen en het eigenzinnige optreden van
diens opvolger Van Maarseveen zeer groot. Eventuele kritiek werd liever
binnenskamers gehouden.102 Bij de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat
de oppositie tegen Oud en Tilanus bij hun eigen kiezers geen weerklank
had gekregen. Oud werd de grootste winnaar. De PvdA verloor licht en de
vraag was of dit zich zou vertalen in een hardere opstelling van haar ka
merfracties.
Door verschillende incidenten verslechterde het politieke klimaat in de
loop van 1949. Op 21 april moest minister Stikker namens de regering in de
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Eerste Kamer de kabinetskwestie stellen om toestemming te krijgen voor
grenscorrecties met Duitsland. Zijn partijgenoot Oud sprak in dit verband
zelfs van inconstitutioneel handjeklap van regeringspartijen.103 Op 17 mei
maakte de regering bekend dat Beel ontslag had genomen uit onvrede met
de concessies die aan de Veiligheidsraad en de Indonesische Republiek ge
daan waren (de Van Roijen-Roem-statem ents). De vertrouwensbarst bij
Romme werd hierdoor nog groter. Hij probeerde het kabinet te laten vallen,
maar vond voor dat plan niet meer dan een kleine meerderheid in z'n
eigen fractie. Zelfs de CHU en de VVD wilden hem niet steunen. Romme
wilde opstappen, maar Beel ontried hem dat ten stelligste.104 De verhou
ding tussen KVP en PvdA werd eind juni zwaar op de proef gesteld door
een felle uithaal van NVV-secretaris A. Vermeulen naar de Nederlandse
bisschoppen. In een vergadering van het Internationale Arbeidsbureau in
Genève had hij hun verweten aan katholieken het NVV-lidmaatschap te
verbieden. De geprikkeldheid nam een maand later alleen maar toe toen de
KVP door een amendement van W.L.P.M. de Kort de financiële gelijkstel
ling van het bijzonder onderwijs naar Suriname wilde exporteren en W.
Schermerhorn (PvdA) daar ouderwets tegen inging, als in de hoogtijdagen
van de schoolstrijd.105
Naarmate de Indonesische tragedie haar ontknoping naderde en steeds
duidelijker werd dat het kabinet moest zwichten voor de internationale
druk èn de succesvolle guerrilla van de TNI, groeide de onvrede in de frac
ties van KVP, VVD en CHU. Vooralsnog leidde die onvrede niet tot politie
ke initiatieven en vormde het extraparlementaire karakter van het kabinet
een alibi voor afstand nemen, zonder daar consequenties aan te verbinden.
Bij de KVP bleven de spanningen meestal onder de oppervlakte. Ze spitsten
zich toe op de tegenstelling Van Maarseveen-Romme. De politieke en mili
taire situatie in Indonesië was zo precair dat de regering haar beleid in het
geheim ten uitvoer bracht en het gemeen overleg in de openbaarheid wilde
ontlopen, maar het parlement bleek niet bereid dat over zijn kant te laten
gaan. De regering had op 22 juni in Batavia een concept-akkoord met de In
donesiërs gesloten over het herstel van de Republiek van Djokja, over een
wapenstilstand en over de aanvang en de onderwerpen van de RTC. Rom
me was niet van plan deze 'deviaties' als voldongen feiten te accepteren en
overwoog opnieuw het kabinet desnoods ten val te brengen. De steun van
VVD en CHU was daarbij onontbeerlijk hoewel een langdurige politieke sa
menwerking op deze smalle basis volgens Romme onwenselijk was. Het
kabinet laten zitten 'met een verwijzing naar het extraparlementaire karak
ter ervan (zou) wat armelijk aandoen’, verklaarde hij in zijn eigen fractie.
Maar hij slaagde er niet in een concept-motie van wantrouwen door die
fractie aanvaard te krijgen. Opnieuw dacht hij erover het bijltje er maar bij
neer te gooien.106
Het waarschuwingsschot van Oud
Op 12 juli 1949 dwong de Tweede Kamer de regering in comité-generaal van
gedachten te wisselen over de stand van zaken. De uitkomst daarvan was
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dat de regering verplicht werd in de Kamer opnieuw te debatteren over de
wapenstilstandsovereenkomst. Verdere punten van belang zouden eerst op
de RTC zelf aan de orde komen. Een motie van wantrouwen van de ARP
werd door de vier regeringspartijen verworpen. Op 3 augustus kwam de
regering met een nota, waarin uitgebreid werd ingegaan op de met Indone
sië gesloten wapenstilstandsovereenkomst en de grondslagen van de RTC
over de soevereiniteitsoverdracht. De behandeling van deze nota vond
twee weken later plaats, nadat de PvdA een zwakke poging had gedaan om
haar niet in debat te brengen uit vrees dat een felle oppositie de Indonesiërs
voor het hoofd zou stoten. Het debat leverde een aantal markante uitspra
ken op over de verhouding regering-volksvertegenwoordiging. Oud stelde
zich achter het regeringsbeleid, maar verdedigde de principiële stelling dat
de regering niet mocht afwijken van de hoofdlijnen van haar beleid zonder
dat de Kamer hiervan tevoren op de hoogte was gebracht en daarover had
kunnen oordelen. Romme stelde daartegenover dat deze regel van onge
schreven staatsrecht niet opging wanneer de gevolgen van het regerings
optreden de Indonesische en internationale verhoudingen betroffen. Op het
verwijt van antirevolutionaire zijde dat hiermee een vernauwing in het
parlementaire stelsel zou zijn aangebracht enkel en alleen om de regering
de hand boven het hoofd te houden antwoordde hij: 'Te dezer zake heb ik
twee kernbelangen tegenover elkaar gesteld (...): het grote goed van de de
mocratie enerzijds, en het belang van geen-interne-onenigheid op dit gebied
aan de andere kant. En aan dit laatste belang heb ik de doorslag gegeven, nu
het hier niet een zaak betrof van binnenlandse verhoudingen in het Euro
pese gedeelte van het Rijk, maar een zaak waarbij ook andere verhoudin
gen betrokken zijn.' Schermerhorn maakte dezelfde politieke afweging als
Romme en voegde daaraan toe 'dat in oorlogstijd de parlementaire demo
cratie nu eenmaal van nature op minder dan halve kracht pleegt te functio
n eren '.107
Voor de algemene politieke verhoudingen was het waarschuwingsschot
van Oud het belangrijkste resultaat van het debat van 17 augustus. Hij liet
weten geen genoegen meer te nemen met faits accomplis en eiste dat het ka
binet voorafgaand aan eventuele 'deviaties' overleg zou plegen met de Ka
mer. Niet alleen de liberale, maar ook de christelijk-historische poot onder
het kabinet wankelde. Vier a vijf fractiegenoten van Tilanus hadden in het
comité-generaal van 13 juli hun vertrouwen in de regeringspolitiek opge
zegd. De Eerste-Kamerfractie van de CHU had al eerder haar vertrouwen in
de Indonesiëpolitiek van het kabinet verloren. In comité-generaal werd dat
op 19 juli 1949 nog eens bevestigd. Daarnaast werd de benoeming van
F.G.C.J.M. Teulings op Binnenlandse Zaken (als opvolger van Van Maarse
veen, die Overzeese Gebiedsdelen definitief overnam) in september 1949
door de pers beschouwd als KVP-provocatie jegens Lieftinck. Teulings was
in de Eerste Kamer jarenlang diens voornaamste tegenspeler geweest.108
Voor de verhoudingen tussen de coalitiepartijen in het volgende parlemen
taire jaar voorspelde dit alles weinig goeds.
Bij de sluiting van de zitting 1948-1949 sprak minister van Binnenlandse
Zaken a.i. Van Schaik: 'In de thans afgelopen zittingsperiode heeft de Volks756
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vertegenwoordiging haar belangrijke bijdrage tot de rechtsontwikkeling ge
leverd, zowel door haar wetgevende arbeid als door de vertolking van het
geen er met betrekking tot de op te lossen problemen in het rechtsbewust
zijn van het volk leeft. Niet steeds is het mogelijk geweest het gemeen
overleg tussen regering en parlement te doen plaats vinden op een wijze,
die ten volle kon beantwoorden aan bepaalde leerstellige opvattingen daar
omtrent en tevens aan hetgeen in feite werd verwacht. Echter is gebleken,
dat zowel de Staten-Generaal zelf als ons constitutioneel recht ruimte weten
te geven aan een constitutionele praktijk, die door de dringende omstandig
heden van het ogenblik geboden is.'109 De dringende omstandigheden sloe
gen natuurlijk op de situatie in Indonesië. Nederlandse politici liepen
voortdurend op de toppen van hun tenen.
Overzien we het parlementaire jaar 1948-1949 dan zien we bij KVP, CHU
en VVD een onrustbarend verlies aan vertrouwen in de Indonesiëpolitiek
van het kabinet. Romme tastte tot twee keer toe de mogelijkheid af om mèt
VVD en CHU een kabinetscrisis te verwekken. Oud en Tilanus weigerden
mee te werken aan een dergelijk avontuur. Voor de PvdA bestond er geen
enkele reden om de 'deviaties' van Van Maarseveen af te keuren, integen
deel. Het kabinet had zijn conclusies getrokken en koerste af op snelle over
eenstemming met de Republiek, precies wat de PvdA wilde. De liberalisatiepolitiek van Van den Brink c.s. was tegen het zere been van de PvdA, die
gaarne het voorbeeld van Labour in Groot-Brittannië had willen volgen
door de geleide economie eerder steviger door de overheid te laten dirige
ren dan deze te vervangen door de markteconomie. 'Internationale orde
ning’, hoe losjes ook, bood een doekje voor het bloeden.
Oud polariseerde wel héél fors tegen de PvdA en nam steeds meer af
stand van het regeringsbeleid, maar bezat voldoende verantwoordelijk
heidsbesef om het kabinet de ruimte te geven de soevereiniteitsoverdracht
zo ordelijk èn profijtelijk mogelijk te regelen. Trouwens alle fracties legden
zich inzake Indonesië beperkingen op, teneinde in de oorlogs- en overleg
situatie geen complicaties te veroorzaken.
Het zittingsjaar 1949-1950
D evaluatie en plansocialistische stuiptrekkingen
Het nieuwe parlementaire jaar begon met een tegenvaller. Op 17 september
devalueerde de gulden ten opzichte van de dollar met 30%. De cijfers van
de rijksbegroting die drie dagen later gepresenteerd werd, waren dus achter
haald en het was niet mogelijk deze op korte termijn te actualiseren. De Ka
mer wachtte met haar beschouwingen over de financiële politiek, belasting
voorstellen en het loon- en prijsbeleid totdat duidelijk was welke gevolgen
de devaluatie voor de begroting had. Op 29 oktober zond Lieftinck de Kamer
hierover een nota. Gedurende deze periode bleef Indonesië vrijwel onbe
sproken in verband met de RTC die van 22 augustus tot 2 november 1949 in
Den Haag plaats vond. Dit stelde de Tweede Kamer in de gelegenheid om
vangrijke parlementaire arbeid te verrichten op andere terreinen, met
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karikatuur Jordaan, Vrij Nederland, 19 november 1949

name de behandeling van de zeer belangrijke wetsontwerpen op de PBO en
de materiële oorlogsschade. Wat de PBO betrof loodsten KVP en PvdA een
compromis door de Kamer dat uiteindelijk niemand bevredigde. VVD,
ARP en CHU stemden tegen (een enkele vakbondsvertegenwoordiger uitge
zonderd) uit vrees voor te veel staatsinvloed en wegens grondwettelijke be
zwaren tegen de instellingsprocedure. De tegenstanders in de Eerste Kamer
waren van mening dat de wet een socialistische strekking gekregen had.110
Aan een materiële oorlogsschaderegeling was jarenlang gedokterd door het
ministerie van Financiën. Op het laatste moment leek alles mis te lopen,
toen KVP en CHU dreigden de zaak te torpederen. Er werden maar liefst
zestig amendementen ingediend en minister Lieftinck moest in nauw over
leg met de Kamer alle zeilen bijzetten om zijn ontwerp zo aan te passen dat
een meerderheid het steunen zou. Hij stelde op een bepaald moment zelfs
de portefeuillekwestie.111 De minister van Financiën vond steun in de mi
nisterraad, die in de loop van 1949 onder Drees was uitgegroeid tot een slag
vaardige, homogene club.

'Kun je 't nou nog altijd niet verkroppen, dat we die brave Oom en Tante in huis moeten
hebben?'

Het was uit pure frustratie dat de PvdA-fractie in het VV voor de algemene
politieke beschouwingen dat op 25 oktober 1949 verscheen, haar gal spuwde
over de katholieke coalitiegenoot. De KVP werd verantwoordelijk gehou
den voor het loslaten van Beels rooms-rode Nieuwe Bestand van 1946 en
het optreden van een extraparlementair kabinet dat te weinig overleg met
758

Het parlement in de periode 1948-1951

de geestverwante fracties voerde. Volgens de sociaal-democraten waren gro
te politieke missers daarvan het gevolg: achterstelling van de PvdA bij de
benoeming van staatssecretarissen en burgemeesters, het amendement-De
Kort (gelijkstelling bijzonder onderwijs in Suriname) en een zwabberend
Indonesiëbeleid. De PvdA vroeg zich af of de KVP zonder haar verder wil
de. Zij maakte bovendien bezwaar tegen Van den Brinks industrialisatie
politiek waarin particuliere investeringen voorop stonden en planmatige
ordening nauwelijks toegepast werd.112
Tot aan de mondelinge beraadslagingen van 8 november werd in de pers
uitvoerig gespeculeerd over een crisis. Het katholieke dagblad De Tijd ver
moedde dat de PvdA op de RTC onder het juk van de KVP was doorgegaan
en een rekening wilde vereffenen. Paraat (PvdA) zocht de oorzaak van de
toenemende stroefheid tussen regeringsfracties in de versplinterde partij
structuur en de onwil om tot een krachtige, rechtlijnige politiek te komen.
Het kabinet-Drees-Van Schaik garandeerde een minimum aan politieke sta
biliteit en kon zich enkel handhaven dank zij 'een begrijpelijk verantwoor
delijkheidsgevoel in een crisissituatie’.113
Bij de debatten stelde Romme zich verzoenend op. Hij deed de aanval af
met 'roddelpraatjes en proefballonnetjes’ en verklaarde haar uit de gesple
tenheid van de PvdA, waarin de anti-KVP-stroming zich soms luid roerde.
Hij stelde zich volledig achter Van den Brink en verweet de PvdA een fi
nanciële politiek te willen voeren, waarbij belastingoverschotten werden
gekweekt om overheidsdeelnemingen in ondernemingen te bekostigen.
Van dit soort koude socialisatie moest Romme niets hebben. Hij adviseerde
de PvdA-fractie haar tactiek te wijzigen en 'meer te koersen naar wat ver
enigt dan naar wat scheidt'. De samenwerking tussen fracties hoefde vol
gens de KVP’er niet zo ver te gaan als de samenwerking in het kabinet. Het
extraparlementaire karakter daarvan betekende immers dat er geen sprake
was van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen bepaalde
groeperingen voor medewerking aan de uitvoering van een programma.
Romme herhaalde dat een parlementair kabinet hem liever was geweest,
maar ook 'dat in een tijd als deze ons meer dan ooit aangewezen lijkt een
Kabinet op brede basis met als kernen de geestverwanten van de twee
grootste politieke partijen in ons land. (...) Beide er in en geen van beide er
uit.’ Typisch Rommeaans besloot hij wel met het dreigement het vertrou
wen in het kabinet op te zeggen wanneer het niet op korte termijn met een
regeling voor kinderbijslag aan zelfstandigen met grote gezinnen over de
brug zou komen.114
In zijn rede matigde Van der Goes de in het voorlopig verslag aan het
adres van de KVP gerichte verwijten. Na hem kwam PvdA-fiscalist Hofstra
betogen dat het subsidiariteitsbeginsel evenzeer gold voor overheidsdeel
nemingen, hetgeen Romme natuurlijk met instemming begroette. Van de
aanval op Van den Brink bleef door toedoen van Drees weinig over: die
aanval 'plofte uiteen voor hij behoorlijk op spanning was doordat de minister-president, met de enkele sobere woorden welke hij eraan wijdde, aan
dat beleid naar de mening der aanvallers een andere kleur had weten te ge
ven', aldus Romme zelf in de Volkskrant. Opmerkelijk was dat de minister759
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president de kritiek dat zijn partij te weinig burgemeestersposten kreeg, on
derschreef. Bij zijn dupliek resteerde Van der Goes niets anders dan het ver
wijt dat diverse KVP’ers onverenigbare eisen stelden en dat deze partij 'on
verenigbare strevingen' combineerde.115
Tijdens de algemene beschouwingen bleek dat Tilanus zich verrassend
regeringsgetrouw opstelde. Onzeker was of elk lid van zijn fractie dit stand
punt deelde. Verder deed Oud zijn best de KVP los te weken van de PvdA
door Lieftincks belastingpolitiek en allerlei socialistische plannen te plaat
sen in de hoek van het staatskapitalisme en de totalitaire staat. Hij pleitte
voor belastingverlaging en werd daarin bijgevallen door de financiële spe
cialisten van KVP (A.M. Lucas) en CHU (F.H. van de Wetering).116
De rooms-rode kernen van Romme
De uitspraak van Romme in het debat van 8 november dat KVP en PvdA
'de twee kernen van het brede-basiskabinet' vormden, viel niet goed bij an
dere partijen. Schouten zag voor de ARP geen rol weggelegd op het tweede
of derde plan, 'als omhulsel om de kernen te beschermen'. Tilanus wees 'de
kerntheorie' zeer beslist af en werd daarin later ook bijgevallen door Trouw:
'Het protestants-christelijke deel van het volk (is) nog niet bereid om ten be
hoeve van een nationaal kabinet de rol van "vreemdelingen en bijwoners"
te vervullen.' Oud zag meer in een driedeling bestaande uit twee grote par
tijen en een middengroep die was samengesteld uit drie kleine. Voor een
regeringsmeerderheid was altijd een van de twee grote partijen nodig. Drees
bracht Rommes kernen in verband met de volstrekte gelijkwaardigheid van
de ministers, onverschillig van welke partij. Er waren geen tweederangsministers. Zijn kabinet was homogeen en de persoonlijke verhoudingen tus
sen de ministers waren uitstekend. Het afgelopen jaar was volgens hem niet
gebleken van ernstige tegenstellingen ten opzichte van de Staten-Generaal
die een vruchtbare samenwerking onmogelijk zouden maken. De KVP-leider sloot zich haastig aan bij Drees. Het was nooit zijn bedoeling geweest dat
zijn 'eenvoudig woord' zou uitgroeien tot een complete theorie die de ge
lijkwaardigheid van ministers ter discussie stelde.117
Op 14 november bracht de minister-president verslag uit in de minister
raad. De algemene beschouwingen waren volgens hem voor wat betreft de
verhouding tussen de Kamer en het kabinet rustig verlopen. Geen partij
had een felle aanval op het kabinet gedaan. De debatten tussen de partijen
onderling waren scherper, maar Drees had de indruk 'dat ook in dit opzicht
het algemene debat ten slotte de verhoudingen heeft verbeterd'. Aan Rom
mes eis voor kinderbijslag aan zelfstandigen viel een mouw te passen, nu
de KVP-leider zich een dag eerder op een congres van zijn partij genuan
ceerder had uitgelaten. Minister Van Maarseveen merkte op dat Romme op
hetzelfde congres uitdrukkelijk op voortzetting van de samenwerking met
de PvdA had gestaan.118
De PvdA-fractie kroop terug in haar schulp, van oordeel dat zij de KVP
voldoende stevig had aangepakt. Misschien beoogde de PvdA enkel haar
eigen linkervleugel te apaiseren, opdat deze zich makkelijker kon schikken
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in het Indonesiëbeleid. Het is ook mogelijk dat het harde geblaf niet meer
was dan een uiting van algemene politieke zwakte. Uit de enquête onder
KVP- en PvdA-politici 'Rooms en rood: met elkaar of tegen elkaar', die Vrij
Nederland op 19 november 1949 publiceerde, bleek overigens dat slechts een
handvol vooraanstaande PvdA'ers (Van der Goes van Naters, Vos en
vooral F.J. Goedhart) moeite hadden met de samenwerking met de KVP en
dat alle leidende katholieke politici en de meerderheid van de sociaal-democratische politici een basis voor vruchtbare samenwerking aanwezig
achtten. De enige uitzondering aan KVP-zijde was Lm ie-hoofdredacteur
J.H.C. Creyghton, die begin december 1949 een felle polemiek met Romme
zou aangaan over het confessionele karakter van de KVP en de dwalingen
van het socialisme, waarmee de katholieke partij zich encanailleerde.119
De soevereiniteitsoverdracht als waterscheiding
In december 1949 werd de soevereiniteit aan Indonesië overgedragen, 'het
belangrijkste wetsontwerp dat tijdens het bestaan van het Koninkrijk aan de
orde is geweest', aldus Schouten. Na drie lange dagen van debatteren wer
den de regeringsvoorstellen op 9 december om twee uur 's nachts aangeno
men. Alle honderd leden namen deel aan de stemming. Van hen stemden
71 leden vóór: KVP, PvdA, VVD en vier van de negen leden van de CHU
(Tilanus, C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, Van de Wetering en H. Kik
kert). Voor CHU en VVD was het een bijzonder zware bevalling. Zowel
Oud als Tilanus waren op 29 oktober in algemene vergaderingen van hun
partijen op grote oppositie gestuit. Een aantal ontevreden VVD'ers was zelfs
bezig met de oprichting van een behoudende liberale partij.120 Oud voelde
zich in een dwangpositie gedrongen. De liberale leider maakte zijn stem af
hankelijk van een amendement ten behoeve van het zelfbeschikkingsrecht
van alle Indonesische volkeren, dat door de Nederlandse regering gegaran
deerd moest worden. Van Maarseveen nam dit amendement over.
In de Eerste Kamer werd op 21 december gestemd. De uitslag was lang on
zeker, maar uiteindelijk gaf de driekoppige VVD-fractie de doorslag door in
haar geheel vóór te stemmen. Vierendertig senatoren steunden het wets
ontwerp (KVP - inclusief Ruijs de Beerenbrouck die in 1946 als enige
KVP'er Romme trotseerde en tegen Linggadjati had gestemd -, PvdA en
VVD) waardoor de vereiste tweederde meerderheid met één stem over
schreden werd. Pikant was de vervanging van de zieke PvdA-senator Van
Walsum door het nieuwe kamerlid F. Wibaut, op het allerlaatste moment.
Wibaut heeft meegestemd, maar is later niet meer verschenen. In maart
1950 maakte hij weer plaats voor Van Walsum.121 Alle Eerste-Kamerleden
van de CHU weigerden medeverantwoordelijkheid voor 'het breken van
de Kroon' en stemden tegen. 'Tegen het einde van de vergadering (in de
Eerste Kamer) verzamelde zich een vrij grote menigte voorstanders van de
minderheden, om te demonstreren door het aanheffen van spreekkoren:
Ambon, Timor, Minahassa en het zingen van het Wilhelmus (...) (Minister
president Drees sprak daarop:) "Laten we ons niet defaitistisch tonen. Dit

761

Hoofdstuk V Drees-Van Schaik per saldo

uur is niet noodlottig, maar aangrijpend." Hierop werd "bravo" uit de Ka
mer vernom en.'122
Na de soevereiniteitsoverdracht verwaterde 'het begrijpelijk verantwoor
delijkheidsgevoel in een crisissituatie', waarover Paraat op 18 november
1949 geschreven had. Daarmee verdween de raison d'être van het extrapar
lementaire kabinet, dat een working majority en een zekere mate van stabi
liteit gegarandeerd had. Het politieke spel kon nu vrijuit gespeeld worden
en de machtsverhoudingen zetten zich dan ook onmiddellijk in beweging.
Het cement dat de rooms-rode kernen bijeen hield, leek na de soevereini
teitsoverdracht en de totstandkoming van de wet op de PBO langzaam te
verkruimelen. Het geluid van de rechtervleugel in de KVP nam in kracht
toe, hetgeen leidde tot een geprikkelde stemming bij de sociaal-democraten
die toch al gefrustreerd waren omdat zij voor hun plannen bij andere partij
en geen gehoor vonden. Ouds VVD leek na december 1949 alleen nog op
positie te voeren. Handig legde Oud 'de schuld' bij het kabinet, dat de VVD
niet meer nodig had voor tweederde meerderheden. 'Der Mohr hat seine
Arbeit (sic!) getan, der Mohr kann gehen', aldus Oud.123 Bij de ARP leek een
tegengestelde ontwikkeling op gang te komen, doordat de beide ARP-fracties
zich meer gouvernementeel opstelden, waardoor de afstand tot Tilanus en
de coalitie verkleind werd.
Eerste graadmeter voor de politieke verhoudingen na de soevereiniteits
overdracht vormden de algemene beschouwingen van 14 en 15 februari
1950 in de senaat. Voor het zover was wist de PvdA twee slagen binnen te
halen. Op 23 december 1949 fiatteerde de Tweede Kamer een 5%-loonsverhoging waarop de vakbonden hadden aangedrongen en op 7 februari 1950
werden bij het ministerie van Sociale Zaken twee staatssecretarissen be
noemd, een PvdA-lid (A.A. van Rhijn) en een PvdA-sympathisant (P.
Muntendam). Uit het VV voor de algemene beschouwingen van de Eerste
Kamer bleek dat de lucht tussen de twee grootste regeringspartijen wat was
geklaard. Er werden over en weer stekelige opmerkingen gemaakt over con
fessionele partijvorming, het wezen van de eigendom in de economische
politiek en de Vrij Nederland-enquête 'Rooms en rood', maar de PvdA was
toch van oordeel dat de rooms-rode samenwerking mooie vruchten had op
geleverd en de KVP kon in het algemeen instemmen met het kabinetsbe
leid. De debatten werden door Kropman en Van de Kieft aangegrepen voor
een herbevestiging van de liefde van rooms voor rood en omgekeerd. Drees
was zelfs optimistisch over het beleid: '(...) er is nog heel wat geworden van
dat zo verwoeste en uitgeputte Nederland. (...) Eindelijk zie ik nu voor het
eerst na 1945 licht in die zin, dat ik vertrouw, dat de mogelijkheid bestaat,
dat wij het in 1952 (wanneer de Marshallhulp opdroogt) zullen halen.'124
De greep van de overheid op het economisch leven was sterk teruggedron
gen en de distributie was afgeschaft. De produktie steeg en de werkloosheid
was te verwaarlozen. Daarnaast was de uitvoer sterk toegenomen door de
devaluatie van de gulden, de liberalisering van het intra-Europese handels
verkeer met 50% en het in werking treden van de Benelux-Voorunie.125
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De toegestoken hand van Anema
Bij het debat op 14 februari 1950 liet ARP-senator Anema een volstrekt
nieuw geluid horen. Hij hield een korte rede die insloeg als een bom en die
voor de algemene politieke verhoudingen van bijzonder groot belang leek.
Volgens Anema was de binnenlandse politiek na 1945 sterk afhankelijk ge
worden van buitenlandse factoren, met name de tegenstelling tussen Oost
en West. De afsluiting van het hoofdstuk Indonesië, de alles overheersende
factor in de Nederlandse politiek, had twee gevolgen. In de eerste plaats het
gevaar dat verwijdering zou ontstaan tussen KVP en PvdA 'die door het
verloop der Indonesische kwestie in een ietwat gedwongen positie zijn ge
raakt, doordat zij in het belang der samenwerking in die kwestie haar on
derlinge verschilpunten op ander gebied naar de achtergrond moesten drin
gen'. Dit was schadelijk, omdat het voeren van een krachtige nationale poli
tiek zonder PvdA onmogelijk was. Het tweede gevolg was dat de ARP
'thans ook met de beide grote partijen ongehinderd kan samenwerken aan
het voeren van een energieke nationale politiek. (...) Ook met de partij van
de Arbeid.' Anema besloot: 'Wij komen thans na opruiming der Indone
sische kwestie, met de hand toegestoken aan het kabinet en aan de andere
partijen tot verenigde arbeid in ons aller nationaal belang. Wij hopen dat
die hand niet zal worden teruggestoten maar dat zij zal worden aanvaard
voor gezamenlijke opbouw voor ons land en ons volk.’126
De CHU-fractie in de Eerste Kamer sloot zich aan bij Anema. Haar woord
voerder Kolff sprak de wens uit dat er een nationaal kabinet zou komen,
waarin ook de antirevolutionairen vertegenwoordigd waren. Kropman en
Van de Kieft reageerden terughoudend-positief op de onverwachte avances
van Anema. Beiden veroordeelden echter de verdeeldheid in de CHU.
Kropman sprak over de onoverbrugbare kloof die gaapte tussen de opvat
tingen van de KVP en CH-senator Pollema over de positie van de Kroon.
De PvdA'er Van de Kieft had de buik vol van Kolffs partijgenoten: 'Wan
neer deze heren dan helemaal op hun eigen verantwoordelijkheid de poli
tieke arena binnenkomen en naar goede individualistische traditie op eigen
houtje een nummertje weggeven, kun je moeilijk vergen dat een Regering
op zulk een partij zou kunnen steunen.'127
In de pers werd veel aandacht besteed aan Anema's redevoering. Trouw
bracht het verhaal breeduit en met kennelijk welgevallen, maar stuurde
later bij: van een koersverandering was geen sprake. Het katholieke dagblad
De Tijd wees het aanbod van Anema beslist van de hand en stelde zelfs de
brede basis van Romme ter discussie. Het Vrije Volk zag nog te veel tegen
stellingen, die samenwerking tussen ARP en PvdA in de weg stonden.
Romme vroeg zich af of deze ontwikkeling de oppositie haar voornaamste
betekenis niet ontnam. 'Wat is een loyale oppositie, die er niet meer naar
hoeft te streven om te harer tijd regeringspartij te worden?', vroeg hij zich
hardop af op de KVP-partijraad van 18 februari 1950. Het korte antwoord liet
zich raden. Paraat van de PvdA sloot zich bij Romme aan. De werking van
het parlementaire stelsel zou in de wortel worden aangetast, wanneer er
geen oppositie zou zijn, uitgezonderd de CPN. Niettemin was het volgens
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het blad mogelijk dat de rede van Anema het begin inluidde van een pro
gressieve kentering in de confessionele partijen. Het Vrije Volk schreef: 'Er
zijn tekenen van gezonde onrust in de confessionele hoeken van het poli
tieke huis’ en zag de doorbraak al aan de einder gloren. Het KVP-propagandablad De Opmars was zeer sceptisch over samenwerking met de ARP. Te
genover Anema's rede stelde het blad een toespraak gehouden op een ARPconferentie in januari 1950 waarin werd afgegeven op de 'humanistische
Maria-adoratie en de utiliteitsgedragingen van de katholieken'. De reacties
uit katholieke kringen waren in het algemeen scherper dan die van sociaal
democraten. De CHU juichte de stap van Anema toe, maar in diens eigen
partij ontstond grote beroering omdat hij politiek leider Schouten zonder
enig overleg in grote verlegenheid had gebracht.128
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Ouds derde macht als verkiezingsleus
De VVD keek de kat uit de boom, totdat Oud op 31 maart 1950 op de jaarver
gadering van zijn partij het idee lanceerde om met andere partijen samen te
werken aan de vorming van een politiek actieve derde macht: een monster
verbond van CHU, ARP en VVD naast de twee grote kernen van KVP en
PvdA, ter wille van het evenwicht in de politiek. Dit zou 'rooms' de moge
lijkheid bieden 'rood' in te wisselen voor een partner van vergelijkbare
omvang.129 Deze theorie kan beschouwd worden als het politieke antwoord
van Oud op de kernentheorie van Romme en de toegestoken hand van
Anema. Hij kwam ermee op een strategisch moment, vier weken vóór de
verkiezingen van de Provinciale Staten. Op dat ogenblik bleek dat niet al
leen de CHU en de ARP, maar ook de KVP verscheurd werd door tegenstel
lingen. Politieke leiders als Romme, W.J. Andriessen en A.C. de Bruijn
moesten zich fel verweren tegen aantijgingen uit eigen kring dat de katho
lieke vakcentrale KAB, waarmee alle drie zeer nauwe banden hadden, de la
kens uitdeelde in de KVP.130 Deze onrust was voor de bisschoppen aanlei
ding om de eigen eenheid opnieuw te benadrukken. Tien dagen voor de
verkiezingen presenteerden zij het 'personeelsverenigingenmandement'
dat de katholieke arbeider verbood samen met de niet-katholiek in eenzelf
de ontspanningsvereniging te zitten. Kritiek op dit bedekte stemadvies
kwam voornamelijk uit sociaal-democratische hoek. 'Elk ghetto is een ge
vaar voor de samenleving', waarschuwde Vrij Nederland. De spanning tus
sen de twee grootste partijen was kort voor de statenverkiezingen toch al
hoog opgelopen, omdat de PvdA steeds vaker alleen kwam te staan op het
terrein van de belastingpolitiek.131
De verkiezingen van 26 april 1950 leverden opnieuw winst op voor CHU
en VVD. De PvdA herstelde zich enigszins en KVP en ARP bleven stabiel.
De CPN werd meer dan gehalveerd. Het Algemeen Handelsblad schreef als
commentaar dat Indonesië geen rol meer speelde en dat de brede basis door
het electoraat behoorlijk gesteund werd. 'Nederland wordt conservatiever
en confessioneler', concludeerde het Haags Dagblad, terwijl de NRC twijfel
de tussen stabiliteit en apathie. De katholieke kranten waren teleurgesteld
dat de KVP de stemmen van het natuurlijk accres van het katholieke volks
deel niet verzilverd had. De winst van de VVD werd door De Tijd toege
schreven aan het feit dat deze partij zich tot kampioen voor belastingver
laging had gemaakt. De Nieuwe Courant ten slotte vroeg zich af of het niet
raadzaam was dat ARP, CHU en VVD gingen samenwerken als derde
macht. De drie hadden 196 statenzetels behaald, tegen de KVP 189 en de
PvdA 156. Voor echte samenwerking zou echter meer nodig zijn dan deze
optelsom .132
In mei nam de politieke spanning toe. De KVP werd mild gestemd door
het op de negende van die maand genomen regeringsbesluit ƒ15 miljoen
uit te trekken voor kinderbijslag aan zelfstandigen. Maar was dat voldoen
de? De PvdA vreesde dat de KVP ter wille van de interne eenheid conces
sies zou doen aan haar rechtervleugel, die de tegenvallende verkiezingsre
sultaten voor een deel toeschreef aan te nauwe samenwerking met de socia765
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listen. Verder werden in de parlementaire pers de mogelijkheden voor een
derde macht steeds hoger ingeschat. Het Algemeen Handelsblad bij voor
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. Het antirevolutionaire dagblad Trouw had evenwel het
idee categorisch afgewezen. Daartoe uitgenodigd door Romme, verduide
lijkte Oud dat hij geen aanzoek had willen doen noch een coalitie had wil
len vormen, maar enkel had voorgesteld 'dat de drie gaan overwegen op
welke punten zij kunnen samengaan teneinde hun krachten niet te ver
snipperen'. Romme hield zijn twijfels. Hij wees op de discussie over de
PBO, waarbij Oud vermindering van overheidsingrijpen bepleit had maar
tegelijkertijd vergroting van de invloed van het parlement. De KVP-leider
zag het parlement in dit geval juist als een deel van de overheid. Dit vorm
de een breukpunt tussen KVP en VVD, aldus Romme.133
Mei 1950: VVD riskeert crisis
De parlementaire pers plaatste Ouds interventie op 26 mei 1950 in het per
spectief van de derde macht als coalitie-alternatief voor Romme. Op die dag
diende fractievoorzitter Oud namelijk een motie in die het Indonesiëbeleid
van minister Van Maarseveen scherp afkeurde. De Indonesische republiek
had zonder overleg met haar Nederlandse Uniepartner en in strijd met af
spraken op de RTC de eenheidsstaat uitgeroepen en een aantal deelstaten
van de Indonesische federatie met geweld geannexeerd. De minister werd
verweten dat hij onvoldoende stappen gedaan had om de verwezenlijking
van het zelfbeschikkingsrecht van alle Indonesische volkeren te garande
ren, conform het bij de debatten over de soevereiniteitsoverdracht overge
nomen amendement-Oud. De motie werd door Tilanus meteen getypeerd
als een consilium abeundi voor het gehele kabinet. Dat dreigde te zullen af
treden wanneer de motie werd aangenomen. Oud meende zich voor een
eventuele breuk te kunnen disculperen door de schuld te leggen bij de re
gering, die eigener beweging bepaalde consequenties aan zijn motie ver
bond.134
Terecht merkte Kortenhorst op dat deze vlieger niet opging: er was zijns
inziens sprake van voorwaardelijk opzet, waarbij de dader niet alleen aan
sprakelijk was voor hetgeen hij precies heeft gewild, maar ook voor de ge
volgen die hij redelijkerwijs had moeten voorzien. Bij de stemming over
de motie bleek dat de derde macht niet eensgezind was, zelfs niet op het ter
rein van het Indonesiëbeleid. Twee CHU-leden stemden tegen, vier stem
den 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.135
Verschillende dagbladen concludeerden na het debat dat de VVD het ka
binet eigenlijk niet langer steunde en dat daardoor de brede basis wegge
slagen zou zijn. Het zou ook niet boteren tussen Oud en Stikker. Romme
bracht in de Volkskrant 'de politieke verrassing van Oud' in verband met
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diens streven naar een sterke oppositie van een liberaal geleide derde
macht. ARP-kranten wezen erop dat hun partij in sociaal-economische
kwesties niet op één hoop met de liberalen gegooid wilde worden. Trouw
deed Ouds idee van een derde macht af als een droomkasteel. De katholieke
Linie veroordeelde de liberalen vanwege hun materialistisch ongeloof, hun
tegen de katholieke organische maatschappijvisie gerichte individualisme
en hun greep op de neutrale pers. Ten slotte een commentaar uit Vrij Ne
derland: 'Wat men ook over de motie-Oud, die (mislukte) poging om een
kabinetscrisis op te wekken moge denken - in elk geval bracht zij weeral wat
leven in het spiegelgladde vlak van onze parlementaire vijver, die de laat
ste tijd al even ongerimpeld-onbewogen bleek te zijn als die andere vijver
dichtbij, waarin zich de gebouwen van het Binnenhof zo vredig weerspiege
len. Eindelijk gebeurde er weer eens iets in onze verzakelijkte en vertechniseerde Tweede Kamer; eindelijk iets dat het parlementsnieuws naar de
voorpagina’s bracht; eindelijk iets dat de publieke tribune deed vollopen.
(...) Het was de parlementaire kunst-om-de-kunst, die Oud bedreef: Zijn mo
tie was een motie om de motie. (...) Het was de partijleiding der VVD die de
voorzitter der liberale fractie tot het indienen der motie had gedwongen. Er
moest eens iets gebeuren. Iets spectaculairs. De klaroen moest eens gestoken;
er moest eens verzamelen worden geblazen.' De parlementaire verslagge
ver van Vrij Nederland berichtte dat een aantal liberale bestuurders en het
VVD-Tweede-Kamerlid G. Ritmeester veel verder had willen gaan dan
Oud. Hij had dit begrepen uit de wandelgangen, waarin deze keer in alle
openheid in de Ridderzaal gefluisterd moest worden omdat de vergader
ruimte van de Tweede Kamer verbouwd werd.136 Stikker had zelfs alle le
den van de VVD-fractie hoofd voor hoofd bewerkt om de motie terug te ne
men; tevergeefs.137
Het was wel duidelijk dat Oud de hele kwestie aangegrepen had om zijn
ongenoegen over het algemene regeringsbeleid naar buiten te brengen en
om eens te peilen of de politieke verhoudingen zich hadden ontwikkeld ten
gunste van een troisième force. Hij had ook te maken met een roerige rech
tervleugel die hij tevreden moest stellen. Gebleken was dat de VVD'er de
aanval te vroeg had ingezet. Het gevolg van zijn manoeuvre was dat KVP
en PvdA voorlopig dichter in eikaars armen gedreven waren. Het uitbreken
van de Korea-oorlog op 25 juni stelde de binnenlandse politieke tegenstel
lingen ook nog eens enige tijd in de schaduw. De rijen sloten zich aaneen
door de dreiging van het wereldcommunisme. Illustratief daarvoor was het
antwoord dat PvdA-kamerlid J.H. Scheps de communisten gaf tijdens het
debat over deelneming van Nederlandse vrijwilligers aan de oorlog in Ko
rea: 'Ik wens er zeer nadrukkelijk getuigenis van te geven, dat, als de heren
communisten morgen hier en daar een Rijksdagbrand in zakformaat wen
sen te stichten om daardoor een golf van terreur over Nederland te bren
gen, elke Nederlandse democraat en ook elk lid van het Nederlandse parle
ment zal weten hetgeen hij zal hebben te doen en dat geen enkel democra
tisch lid van het Nederlandse parlement zich door dergelijke dreigementen
van zijn overtuiging zal laten afbrengen en dat hij evenmin voor terreur
zal wijken. De democraat zal doen, wat hij heeft te doen.'138 Aangezien zul767
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ke donkere wolken zich in de internationale politiek samenpakten, zou de
oppositie zich wel tweemaal bedenken voordat ze het land met een kabi
netscrisis in de ellende zou storten. Het optimisme waarmee Drees begin
1950 zijn zegeningen geteld had, was volledig omgeslagen.
Concluderend: het kabinet zette dit jaar op financieel-economisch gebied
de liberalisering door. Met veel moeite legde de PvdA-fractie zich daarbij
neer. De pil werd enigszins verguld door de oplossing van de Indonesische
kwestie, eind 1949. Na de soevereiniteitsoverdracht lag er niet langer een
Indonesische hypotheek op de Haagse politiek, hetgeen het gemeen overleg
ten goede kwam. Partijen bevestigden of veranderden hun politieke strate
gie: de kernentheorie van Romme, Anema's toegestoken hand, Ouds derde
macht. De liberalen stelden zich in de loop van 1950 steeds oppositioneler
op tot in juni van dat jaar de nood opnieuw aan de man kwam door de Koreacrisis. Nederland was nauwelijks op adem gekomen na zijn post-koloniale interventie of het bevond zich middenin de Koude Oorlog en moest
opnieuw de rijen sluiten.
Het zittingsjaar 1950-1951, abrupt onderbroken
Te lakse reactie op de Koreacrisis
Zoals de begroting voor het jaar 1950 doorkruist werd door de devaluatie in
september 1949, zo wierp de Koreaanse oorlog zijn schaduw over de begro
ting voor 1951. De wereldmarktprijzen schoten omhoog. De vakbonden eis
ten maatregelen, maar minister Van den Brink oordeelde dat een prijsstop
niet nodig was. De dagen van de strak geleide prijspolitiek waren zijns in
ziens voorbij. Terugkeer naar een geleide economie zou de liberalisatie van
het handels- en betalingsverkeer in gevaar brengen. De minister kreeg de
steun van KVP, CHU, VVD, ARP en uiteindelijk ook van de PvdA. Onder
druk van de Stichting van de Arbeid en het parlement besloot de regering
wèl tot een algemene loonsverhoging van 5% met ingang van 1 september
1950. De besluitvorming stond onder druk van wilde stakingen van com
munisten in Amsterdam en Rotterdam in de periode van 15 tot en met 22
augustus, hetgeen Drees ertoe bracht via de radio in een van zijn felste rede
voeringen tegen deze 'terreur en sabotage' te fulmineren.139
Lieftincks nivellerende belastingpolitiek was een van de paradepaardjes
van de PvdA140, maar ook op dit terrein moest de partij slagen incasseren.
Het schrappen van de dividendbeperking en het afschaffen van de ondernemingsbelasting in het begin van 1950 kwamen hard aan. De coalitiegenoten
CHU en VVD maakten zich altijd al sterk voor de 'belastingbetalende mid
dengroepen’ en vonden in de loop van 1950 de katholieken steeds vaker
aan hun zijde, tegenover de sociaal-democraten. Dit bracht PvdA-onderfractievoorzitter Burger ertoe in juli het onaanvaardbaar uit te spreken over
een regeringsbeleid 'dat tot de consequentie zou kunnen voeren dat ener
zijds financiële tegemoetkomingen worden verstrekt aan méér draagkrachtigen en dientengevolge de minst draagkrachtigen daarvan de dupe zouden
worden'. In oktober werd de strijd op de spits gedreven. De financieel des768
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kundige van de KVP in de Tweede Kamer Lucas stelde toen een lastenver
lichting voor de middengroepen voor (de PvdA sprak van 'hogere inko
mens’) 'om van de dodende vervlakking en nivellering althans iets weg te
nemen'. Voor de PvdA was dit de druppel die de emmer deed overlopen.
Lieftinck stelde de portefeuillekwestie, waarna Lucas enigszins inbond maar
uiteindelijk toch deels zijn zin kreeg. Het wantrouwen van de PvdA jegens
de KVP die volgens haar steeds meer door de conservatieve vleugel werd
gedomineerd, nam enkel toe.141
De in september 1950 uitgesproken troonrede werd alom gekarakteriseerd
als fantasieloos en mager, zelfs voor een troonrede. Het Parool ging het
verst in zijn kritiek: 'De regering kan de zware last nauwelijks aan en lijkt
v erm oeid .'142 Die zware last bestond niet alleen uit Korea en de nasleep
daarvan. De relatie met Indonesië bijvoorbeeld was bijzonder gespannen
door onenigheid over de status van Nieuw-Guinea (op 28 en 29 september
vonden hierover kamerdebatten plaats achter gesloten deuren) en die span
ning nam nog toe toen het Indonesische leger op 3 oktober 1950 Ambon
overrompelde. Daarnaast dwong scherpe kritiek vanuit het parlement CHminister van Oorlog en Marine Schokking op 12 oktober tot aftreden. Zijn
opvolger H.L. s’Jacob was geen lid van de CHU (zijn broer E.H. s’Jacob was
zelfs lid van het hoofdbestuur van de VVD), hetgeen tot enig rumoer in de
pers leidde omdat de kabinetsbasis plotseling versmald zou zijn. Tilanus liet
Romme vertrouwelijk weten dat hij vond dat de politieke basis van het
kabinet wezenlijk veranderd was, maar zweeg daarover in de Kamer. Rom
me protesteerde daarop in de Volkskrant tegen deze basisversmalling. Hij
schreef zijn vriend en Eerste-Kamerlid pater L.J.C. Beaufort dat hij langza
merhand het onbehaaglijke gevoel kreeg dat de KVP alleen met de PvdA in
de regering zat. ’De slimme vogel Oud zal wel zijn juiste tijdstip kiezen om
het schip te verlaten. En dan staan wij er straks bepaald alleronplezierigst
voor. Ik ga eens op zoek naar een half uurtje, om na te denken, wat wij on
zerzijds moeten doen', aldus Romme. In de VVD heerste een geprikkelde
stemming omdat partijgenoot-staatssecretaris van Oorlog W.H. Fockema
Andreae gelijk met Schokking was afgetreden, maar niet terugkeerde, ter
wijl zijn KVP-collega H.C.W. Moorman bleef zitten.143
Oud polariseert, Romme pacificeert
Bij de algemene beschouwingen in november 1950 kwamen er tal van klei
ne irritaties naar voren. Uit het voorlopig verslag bleek dat de katholieken
nog altijd gramstorig op de liberalen waren omdat die het gewaagd hadden
op grond van inhoudelijke redenen tegen de wet op de PBO te stemmen. De
aanval van Oud op Van Maarseveen van mei daaraan voorafgaand werd
nog eens scherp veroordeeld. De halfslachtige houding van VVD en CHU
tegenover het zittende kabinet werd door de PvdA scherp veroordeeld. Op
sociaal-economisch gebied sloten de opvattingen van katholieken en socia
listen dit keer vrijwel naadloos bij elkaar aan, althans volgens de bijdragen
van beide partijen aan het voorlopig verslag. De AR-fractie greep de gele
genheid aan om Anema's rede van 14 februari in tegenovergestelde zin 'uit
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te leggen', zodat er van de toegestoken hand niets overbleef. De ARP sprak
haar wantrouwen uit in de democratische gezindheid van leidende figuren
in de PvdA, die stelling hadden genomen in de Belgische koningskwes
tie.144 De antirevolutionairen vonden Ouds derde-machttheorie 'niet hel
der’ en zwegen er daarom verder over, terwijl de CHU 'deze gedachte niet a
priori (wilde) afwijzen'. De VVD keerde zich in het verslag frontaal tegen de
PvdA en tegen het kabinet. De socialisten deugden niet vanwege hun plan
nen om de belastingen te verhogen en de prijzen te bevriezen en vanwege
de rol van de Belgische socialisten in de koningskwestie. De PvdA was een
belangenpartij voor de arbeidersklasse. Het kabinet was vermoeid, zijn In
donesiëpolitiek was beschamend, zijn defensiepolitiek gaf allesbehalve re
den tot voldoening en zijn economische politiek ging te veel uit van sociale
gerechtigheid en nivellering.145 Kortom, Oud nam afscheid van de coalitie.
Hij scherpte zijn kritiek op het kabinetsbeleid verder aan op een studie
conferentie van zijn partij, eind oktober 1950. Hij presenteerde zijn rede als
een generale repetitie voor de algemene beschouwingen. Blijkbaar had hij
de rechtervleugel van zijn partij het een en ander uit te leggen. Hij beweer
de dat het kabinet-Drees-Van Schaik aanvankelijk wel degelijk een andere
koers had gevaren, overeenkomstig de verkiezingsleuzen van de VVD. De
tweede politionele actie getuigde daarvan. Het ging mis op de RTC. De steun
van de VVD aan de soevereiniteitsoverdracht was ten slotte 'het allerlaatste
en het alleruiterste'. Het Indonesiëbeleid was daarna volgens Oud op een
volslagen mislukking uitgelopen. Hetzelfde gold voor de defensiepolitiek.
Hij had in september afgezien van een motie van wantrouwen tegen
Schokking enkel en alleen uit vrees dat Drees het lot van het kabinet aan
dat van de CH-minister zou verbinden en het gebeurde van mei (de ver
worpen motie tegen Van Maarseveen) zich zou herhalen. De aanvoerder
van de liberalen betoogde voorts dat Lieftinck niet zo socialistisch was, dat
hij het belang van het particuliere bedrijfsleven wel inzag en dat deze mi
nister daarom steun verdiende in de strijd tegen zijn eigen PvdA-geestverwanten. Hij veroordeelde de visie van de KVP dat de katholieke zedelij
ke beginselen met uitsluiting van alle andere, de enig aanvaardbare zouden
zijn. In het kabinet bleef Stikker een lichtpunt, maar die zat volgens Oud
daar wel voor eigen verantwoordelijkheid. 'Het ware constitutioneel on
juist, indien een minister uit onze partij zou moeten aftreden, als wij tegen
het kabinet oppositie moeten voeren’, aldus de eerste man van de VVD.146
Bij de algemene beschouwingen op 9 november 1950 kwam Oud nog met
enkele aanvullingen op zijn partijrede en de VVD-passages in het VV. Het
goedpraten door PvdA-leiders van buitenparlementaire acties van Belgische
socialisten tegen hun koning had bij Oud de vraag doen rijzen of de so
cialisten wel onder alle omstandigheden binnen de grenzen van recht en
democratie zouden blijven. Hij herinnerde aan de spoorwegstakingen van
1903, P.J. Troelstras mislukte revolutie in 1918 en de muiterij op de Zeven
Provinciën in 1933! De VVD'er was niet tevreden over de politieke kleur
van Schokkings opvolger en als Romme dat ook vond moest deze maar
eens eisen dat de breedte van de kabinetsbasis gerepareerd werd vóór 1952.
Het extraparlementaire etiket werd volgens Oud door bepaalde fracties ge770
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bruikt enkel om hun verantwoordelijkheid tegenover het kabinet te ver
kleinen. Zijn vertrouwen in het kabinet stelde hij afhankelijk van de sym
pathie voor de politieke samenstelling en de vraag of een eventuele crisis
op een behoorlijke wijze oplosbaar was. Deze overweging stelde Oud in
staat om ondanks alle bijzonder gespierde taal zijn redevoering als volgt te
besluiten: '(...) waar het maar even mogelijk is, zullen wij het Kabinet steu
nen. Wij hopen dat het Kabinet zonder ongelukken de eindstreep der vol
gende verkiezingen zal halen. Een tussentijdse Kabinetswisseling achten
wij op zichzelf volstrekt niet begeerlijk. (...) Maar dat hangt niet alleen van
de Kamer af. De Regering moet het gemeen overleg niet buiten volstrekte
noodzaak belemmeren door het stellen van de Kabinetskwestie. Zij moet
ook niet te snel, wanneer tegen een bepaalde Minister bezwaren rijzen, rea
geren met een solidariteitsverklaring van alle leden van het Kabinet.'147
Schouten wekte de indruk dat hij van geen enkele toenadering tot andere
partijen weten wilde, met uitzondering misschien van de CHU. Hij stelde
voor om in verband met de slechte financiële situatie het extra geld dat de
regering had uitgetrokken voor kinderbijslag aan zelfstandigen te herover
wegen. Oud was het met hem eens, maar de KVP natuurlijk niet. Ouds idee
van een derde macht riekte volgens Schouten naar machtspolitiek waar
elke principiële visie voor wijken moest. Dit was voor de ARP-leider on
duldbaar en het herinnerde hem aan het opportunisme waarmee de liberale
roer-ommers waren toegetreden tot een kabinet dat helemaal niet van koers
veranderd was. Schouten deed het standpunt van Vorrink en andere socia
listen ten aanzien van de Belgische koningskwestie en buitenparlementaire
acties af als anticonstitutioneel en antidemocratisch. Over de rede van Ane
ma zei hij dat deze slechts gepleit had vóór een principiële politiek van na
tionaal karakter, tégen een principiële politiek van partijkarakter. Het zit
tende kabinet was volgens Schouten niet in staat de geestelijke en morele
kracht op te wekken die het volk nodig had. Alleen wanneer het een natio
nale politiek voerde, was hij bereid het de hand te reiken.148
Van der Goes van Naters was politiek gegriefd doordat de eerbied van de
sociaal-democraten voor de democratische instellingen in Nederland in
twijfel getrokken was door Schouten. Dat maakte de toegestoken hand van
Anema totaal illusoir. Hij waarschuwde voor conservatieve stromingen in
de CHU (F.C. Gerretson) en de KVP (F.J.F.M. Duynstee) en stelde dat de poli
tiek heel wat duidelijker zou zijn 'als wij hier een grote, stevige conserva
tieve partij hadden, die van een stevig progressief bewind beurtelings de
taak kon overnemen'. Daarom juichte hij Ouds streven naar een conserva
tieve derde macht toe. Van der Goes memoreerde dat de liberalen oppositie
hadden gevoerd bij de defensiepolitiek, financiën, Indonesië, de wet op de
PBO en dat er dan eigenlijk niet meer zo heel veel overbleef. De fractievoor
zitter van de PvdA ontzag dit keer de KVP, al veroordeelde hij krante-artikelen waarin Romme zich positief had uitgelaten over het intrekken van
een VN-resolutie uit 1946 die lidstaten opriep hun ambassadeurs terug te
roepen uit Franco-Spanje, en negatief geoordeeld had over het optreden
van de Belgische socialist P.H. Spaak. Van der Goes had lovende woorden
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voor de regeringspolitiek, inclusief het economisch beleid: uit de daden van
de regering sprak geen vermoeidheid, maar grote veerkracht.149
'Door het uittreden van minister Schokking is uit een moeizaam opgezet
gebouw een steen gevallen', zei Tilanus over het vertrek van zijn partijge
noot. De benoeming van s'Jacob veranderde echter niets aan zijn houding.
Er zat immers een extraparlementair kabinet, los van een in vooroverleg
met fracties geschapen vertrouwenssfeer. Hij trad de nieuwe minister daar
om simpelweg met vertrouwen tegemoet. De CH-fractievoorzitter verbaas
de zich over het tweeslachtig karakter van Ouds optreden. De VVD'er had
er diverse malen blijk van gegeven dat hij geen vertrouwen meer had in
het kabinet, maar had zijn algemene beschouwing besloten met de opmer
king dat hij een tussentijdse kabinetswisseling betreuren zou. Tilanus had
ook enige moeite met de opvattingen van Nederlandse socialisten ten aan
zien van de Belgische koningskwestie en hij was zeer gepikeerd dat Van der
Goes van Naters de CHU in de conservatieve hoek gezet had.150
Romme begon zijn redevoering met het uitspreken van zijn uitdruk
kelijk vertrouwen in het kabinetsbeleid, ook het beleid ten aanzien van de
Unie, Ambon en Nieuw-Guinea. De vertrouwensbarst door het ontslag van
Sassen leek onzichtbaar gelijmd. De KVP'er probeerde opnieuw de politieke
tegenstellingen te verzoenen. Het was niet juist om op basis van laakbare
uitlatingen van een aantal partijleden inzake de Belgische koningskwestie
te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de PvdA. Romme zag duidelijk
verschil tussen de toegestoken hand van Anema en de rede van Schouten,
waarin deze het kabinet verweet geen nationale politiek te voeren. Voor
Romme leek Schoutens hand 'toch meer opgeheven tot het toebrengen van
een slag dan om hand in hand verder te gaan. Dan worden in de gauwig
heid wellicht kloven geslagen, die dieper zijn dan prof. Anema misschien
in jaren kan opvullen.' Tegenover Ouds derde macht stond de KVP’er scep
tisch. Dit zou een mate van homogeniteit vereisen die uitging boven sim
pele samenwerking. Romme wachtte geduldig af. Dat was hij echter niet
van plan met de ministerswisseling op Oorlog en Marine. Het verdwijnen
van de enige CH-minister betekende volgens hem een versmalling van de
kabinetsbasis. Hij hoopte dat ’de huidige politieke samenstelling van het
kabinet slechts is aan te merken als een tijdelijk, door de omstandigheden te
voorschijn geroepen verschijnsel, hetwelk zo spoedig mogelijk weer plaats
zal maken voor de politieke samenstelling waarmede het kabinet in 1948 is
gestart'.151
Bij het novemberdebat was de bijdrage van CPN-voorzitter De Groot ook
nog van enig belang voor de algemene politieke verhoudingen. Hij wees er
namelijk op dat de PvdA voortdurend botste met de KVP, door Romme
werd geringeloord en tegenover de arbeiders geplaatst. De partij had gecapi
tuleerd voor Van den Brink en Lucas. De derde macht was alleen bedoeld
om de PvdA nog verder onder het juk te laten doorgaan. Hetzelfde gold
voor de eis om zich van de Belgische socialisten te distantiëren. De Groot
kondigde een CPN-motie aan waarin hervatting van het diplomatieke ver
keer met 'het verrot fascistisch regime in Spanje' veroordeeld zou worden.
Het PvdA-partijbestuur, de AJC en de VARA hadden zo'n veroordeling al
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eerder uitgesproken en nu kon de PvdA-fractie laten zien wat ze waard was
tegenover de katholieke overmacht.152
Drees mengde zich opnieuw niet in de partijpolitieke uiteenzettingen. Bij
de vervulling van de vacature-Schokking was een wijziging van de grond
slag van het kabinet niet beoogd, maar louter gekeken naar het belang van
de defensiepolitiek. Drees sloot versterking van de CH-richting in het kabi
net voor de toekomst niet uit. De minister-president stond uitvoerig stil bij
die gevallen waarin een lid van het kabinet de vertrouwenskwestie gesteld
had. Hij relativeerde deze gevallen en viel vervolgens zeer fel uit naar de
genen die van een vermoeid kabinet gesproken hadden. Drees besloot: 'La
ten wij bemoediging putten uit wat reeds bereikt werd, economisch, sociaal,
monetair, ook zedelijk en geestelijk, want er is in ons volk, wat er ook voor
zwartgalligs van gezegd wordt ook moreel herstel sinds de tijd, onmiddel
lijk na de oorlog. Er is ook weer een ruime ontplooiing in de vrije maat
schappij van de misschien wel eens wat grote, maar ook rijke en vruchtbare
verscheidenheid van krachten, die het Nederlandse volksleven op het
ogenblik vanouds te zien gaf. Er zit pit en durf in ondernemers, arbeiders,
vele ambtenaren en een flink gedeelte van onze jeugd. Laten we te midden
van de gevaren die in onze wereld weer onze vrijheid en onze welvaart be
dreigen, hetzelfde vertrouwen, dezelfde kracht en dezelfde vastberadenheid
tonen, die tijdens de bezetting leefden in het beste gedeelte van ons volk.’153
Na Drees hield Lieftinck zijn financiële beschouwingen waarin hij met
de primeur kwam dat hij spoedig voorstellen zou doen om een bedrag van
ƒ 100 a ƒ 150 miljoen te besparen. Dit werd door de Kamer met instemming
begroet. Het bleek bovendien een handige manoeuvre om het parlement,
dat voortdurend met leuke maar kostbare plannetjes kwam, een toontje
lager te laten zingen. Bij de replieken zette Romme zijn eis kracht bij dat de
regeringssamenstelling vóór 1952 gewijzigd moest worden. Hij pleitte
daarnaast voor de instelling van een breed samengestelde gezinsraad, die de
regering adviezen moest geven over de problemen van grote gezinnen.
Van der Goes maakte zich nog kwaad over de motie-De Groot (Spanje).
Drees gaf vervolgens geen duimbreed toe aan Romme en Oud wat betreft de
vervanging van Schokking door s'Jacob. Hij wist zich gesteund door Tila
nus en weigerde een van de partijloze ministers uit zijn kabinet op te offe
ren voor een CH-politicus. Hij zag ook weinig in een gezinsraad, omdat er
al meer dan genoeg adviescolleges bestonden, hetgeen tot vertraging in de
besluitvorming leidde.154
In verband met de politieke crisis die volgde, is het van belang hier kort
de status quo vóór die crisis te schetsen, dus de toestand na de algemene be
schouwingen in november 1950. De KVP was bezorgd dat een versmalling
van de kabinetsbasis - het wegvallen van de CHU - permanent zou worden
en dat extra bezuinigingen ten koste zouden gaan van het sociale program
ma waarvoor de katholieken zich sterk maakten (een regeling van kinder
bijslag voor zelfstandigen, de instelling van een gezinsraad etc.). De sociaal
democraten hielden de KVP te vriend omwille van de coalitie en het rege
ringspluche. De VVD distantieerde zich gaandeweg van het kabinet en was
naarstig op zoek naar een alternatief. De positie van de VVD na het aftreden
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van Schokking was cruciaal omdat haar minister het enig overgebleven brede-basiselement vormde. Het heengaan van Stikker zou ongetwijfeld het
einde betekenen voor het kabinet. De handreiking van Anema bracht de
ARP niet tot een koerswijziging zo lang Schouten aan het roer stond. Een
monsterverbond met Oud was voor de politieke leider van de ARP in feite
onbespreekbaar vanwege het fundamentele en principiële onderscheid tus
sen antirevolutionaire en liberale politiek. De CHU bleef voorspelbaar in
haar verdeelde, maar gouvernementele karakter. Trouw concludeerde uit
de debatten dat het kabinet-Drees-Van Schaik in stand gehouden werd al
leen door angst voor de vraag wat er gebeuren moest bij een kabinetscrisis.
De Nieuwe Haarlemse Courant wees er terecht op dat het vooral Romme
was die de vier regeringspartijen binnenboord wilde houden om hen geza
menlijk de verantwoordelijkheid te laten dragen. 'Medeverantwoordelijk
heid, ook door de andere partijen in de bandjir van de politieke kwesties,
die nog te wachten staan is, menen wij, het motief voor Rommes hou
ding.'155
Nieuxu-Guinea: VVD bezegelt vertrouwensbreuk
De belangrijkste politieke kwestie die eind 1950 speelde, was Nieuw-Guinea.
Hierover werd bij de algemene beschouwingen weinig gesproken, omdat
men de uitkomsten wilde afwachten van een conferentie tussen Nederland
en Indonesië die in december in Den Haag zou plaatsvinden. Op die con
ferentie moest beslist worden over de status van Nieuw-Guinea.156 Het de
bat over Nieuw-Guinea begon op 18 januari 1951.
In de loop van 1950 was duidelijk geworden dat het parlement inzake
Nieuw-Guinea geen concessies meer wilde. Voor de VVD was het een hals
zaak. Wendelaar, voor de oorlog voorzitter van de Liberale Staatspartij en
na 1945 aanvoerder van de behoudende liberalen met een onverzoenlijke
houding jegens Indonesië157, ontlokte op 25 april 1950 aan staatssecretaris
N.S. Blom de toezegging 'dat ten aanzien van Nieuw-Guinea geen beslis
sing zal worden genomen, voordat de Staten-Generaal hierover zijn ge
hoord'. De Tijd oordeelde dat het inconstitutioneel was dat de Kamer zich
op deze wijze de prerogatieven van de Kroon toeëigende. De Nieuwe Eeuw
bekritiseerde het standpunt dat De Tijd innam en stelde dat de taak van het
parlement zich volstrekt niet beperkte tot controle achteraf. Wetgeving was
niet het prerogatief van de regering alleen.158 Het kabinet toonde zich in dit
geval - onder druk - bereid tot vooroverleg en tot het delen van de verant
woordelijkheid, zoals het parlement gevraagd had. Minister Van Maarse
veen verklaarde op 19 juli 1950 in de Tweede Kamer dat hij bereid was om
in de vaste commissie voor Uniezaken of in comité-generaal van gedachten
te wisselen over Nieuw-Guinea. De VVD pinde het kabinet erop vast dat
het niet op eigen houtje mocht afwijken van een in gemeen overleg uitge
zette beleidslijn, 'een grondslag van heel ons constitutioneel bestel’, aldus
Oud.159
De liberalen bleven zich verzetten tegen overdracht van de soevereiniteit
van Nieuw-Guinea, maar Stikker dacht daar anders over. Op 24 december
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1950 kwamen Stikker, Oud, Wendelaar en Molenaar tot de slotsom dat het
zo niet langer kon.160 Stikker zou ontslag vragen en er zou een nieuw kabi
net komen dat niet gebonden was aan de toezeggingen inzake Nieuw-Gui
nea. Wanneer het nieuwe kabinet van oordeel was dat de soevereiniteit
over Nieuw-Guinea moest worden overgedragen dan viel daar volgens
Oud zelfs over te praten! Stikker wilde opstappen, maar kon door Drees
worden overgehaald om zijn ontslagaanvrage aan te houden tot de Indone
siërs zouden hebben gereageerd op de Nederlandse voorstellen.161 De VVDminister vreesde dat de rest van het kabinet misschien zou blijven zitten.
Op 27 december bleek dat de onderhandelingen met Indonesië mislukt wa
ren. De Indonesiërs weigerden het compromis te accepteren dat de soeverei
niteit over Nieuw-Guinea aan de Nederlands-Indonesische Unie zou wor
den overgedragen. Stikker bleef op zijn post, waarna Oud hem op felle wijze
aanviel in persoonlijke brieven, omdat de VVD-minister de met zijn partij
genoten op 24 december gemaakte afspraken niet was nagekomen, en in de
pers. 'Het vervult ons met grote zorg dat er onder de vijftien ministers die
het kabinet telt niet één is geweest, die tot de slotsom is gekomen, dat hij
een dergelijk beleid niet met zijn verantwoordelijkheid mocht dekken’,
schreef Oud op 6 januari 1951 in het weekblad van zijn partij.162
Het schot van een vluchtende
Toen de breuk tussen Stikker en Oud in de openbaarheid kwam, kon Oud
een politiek uitroepteken plaatsen achter de uiterst kritische algemene be
schouwingen die hij in november gehouden had. De VVD'er wist zich
verzekerd van de volledige steun van zijn partij. Ter wille van zijn geloof
waardigheid als partijleider was hij bereid Stikker te laten vallen. De breuk
was goed getimed. Op hetzelfde moment werden conservatieve klanken in
de KVP luider, terwijl het rommelde in de PvdA. In een interview had Van
der Goes van Naters namens zijn partij zich bereid verklaard de soevereini
teit over Nieuw-Guinea op termijn aan Indonesië over te dragen. Hij zou er
zelfs een kabinetscrisis voor over hebben. Deze onvoorzichtigheid kostte
hem zijn kop als fractievoorzitter. Uit onvrede met het regeringsbeleid stap
te Vos, een van de leiders van de linkse oppositie binnen de PvdA, uit het
partijbestuur. Het leek er in januari 1951 op dat Romme nog de enige was
die de coalitie steunde.
Oud zag zijn kans schoon en gebruikte het ontbreken van overleg over
het Nederlandse aanbod als koevoet. Een probleem was dat hij niet uit de
school kon klappen over het geheim beraad van 24 december tussen de
VVD-kopstukken. Het probleem van de regering was dat het overleg met de
Kamer vertrouwelijk was geweest en dat de bewijslast op haar drukte. Oud
speelde de zaak dus over de constitutionele boeg. Hij vond het overleg met
de kamercommissie niet toereikend en diende op 23 januari een motie in
waarin hij verklaarde teleurgesteld te zijn 'dat het kabinet zijn aan de Sta
ten-Generaal medegedeeld standpunt, dat de Nederlandse soevereiniteit
over West-Nieuw-Guinea behoort te worden gehandhaafd, heeft prijsgege
ven zonder de Kamer vooraf in de gelegenheid te hebben gesteld van haar
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oordeel omtrent deze wijziging in het Regeringsbeleid te doen blijken'.
Romme probeerde nog om de motie haar politieke strekking te ontnemen,
waarna Oud preciseerde dat het om een motie van afkeuring ging! Stikker
verklaarde daarop dat hij zou aftreden wanneer deze motie de stemmen
van de VVD-fractieleden zou krijgen, óók als de motie verworpen zou wor
den. Zijn partijgenoot en rivaal Oud antwoordde hem dat er geen plicht
voor een minister was om heen te gaan omdat er geen sprake zou zijn van
een constitutionele verhouding tussen een minister en een kamerfractie.
Zo legde hij de verantwoordelijkheid voor de ministerscrisis geheel bij Stik
ker en het kabinet.
Van Schaik, de formateur van het kabinet, kwam in de ministerraad, die
plaatsvond na de redevoeringen in eerste termijn, tot de conclusie dat het
ontslag van het kabinet moest worden aangeboden, niet alleen op grond
van het heengaan van Stikker, maar omdat daarmee de grondslag verviel
waarop het kabinet oorspronkelijk geformeerd was. CHU èn VVD hadden
dan geen geestverwanten meer in het kabinet. Drees sloot zich bij hem
aan.163 Dezelfde dag was bekend geworden dat het kabinet de chef van de ge
nerale staf, generaal H.J. Kruis, ontslagen had. Kruis had de regering maan
den lartg voor de voeten gelopen.164 Drees greep de laatste kans om hem te
lozen voordat het kabinet viel. Wellicht dacht Stikker dat Oud zou terug
deinzen voor een crisis, nu de internationale situatie alarmerend en de le
gerleiding 'onthoofd' was.
Op 24 januari barstte de bom. Voor de eerste keer in de parlementaire ge
schiedenis werd het kamerdebat rechtstreeks op de radio uitgezonden, 's
Nachts om kwart voor twee nam minister Stikker het woord. De volgende
middag 'las de grijze, grimmige fractieleider van de VVD het vonnis voor,
waaraan hij intussen te elfder ure nog verwijten toevoegde die in het debat
geheel geen rol hadden gespeeld: Het kabinet was moe, het defensiebeleid
had gefaald en de regering zou teveel hebben toegegeven aan de druk van
de vakverenigingen'.165 De VVD-fractie stemde en bloc voor de motie-Oud
met als gevolg een kabinetscrisis.
Het feit dat Oud op het laatste moment zijn kritiek op het kabinet ver
breedde naar belangrijke delen van het kabinetsbeleid, liet duidelijk zien dat
Nieuw-Guinea meer een aanleiding dan een oorzaak was. De loyaliteit van
de liberale fractie jegens het kabinet was van het begin af aan al klein. Sinds
de soevereiniteitsoverdracht was het alleen maar minder geworden. 'De
VVD speelt reeds lang op de komende verkiezingen. Met het oog op die
verkiezingen wilde zij zich van het kabinet ontdoen en zij is er niet voor
teruggeschrokken om aldus vluchtende het land op een gewichtig ogenblik
in een moeilijke kabinetscrisis te storten', aldus het KVP-blad De Opmars.
Paraat was nog feller. Oud was een vergrijsde routinier met levensgevaar
lijke persoonlijke ambities die haast had om na het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd als burgemeester van Rotterdam de ministerssteek
andermaal op te zetten. Het was hem niet te doen om Nieuw-Guinea, maar
om de val van het kabinet. Paraat raakte niet uitgesproken over Ouds poli
tieke onfatsoen.166
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De reactie van minister-president Drees op de laatste rede van Oud was
ongekend fel. Op de bandopnames van de debatten is de van opgekropte
woede overslaande stem van de premier duidelijk te horen: 'Mijnheer de
voorzitter, ik wens in hoofdzaak een kort woord van protest te doen horen
tegen de wijze waarop de heer Oud heeft gemeend in vierde termijn te
moeten spreken. Mijns inziens was die wijze van spreken beneden de waar
digheid van de heer Oud. Plotseling komt hij met een algemene aanval op
het Kabinet op punten die in het geheel niet in het debat ter sprake zijn ge
bracht. Mijns inziens is dat alleen te verklaren uit de omstandigheid dat hij
gevoelt hoe zwak hij heeft gestaan in deze gedachtenwisseling, hoe ongun
stig over zijn houding wordt gedacht in deze vergadering en hoe ongunstig
de weerslag daarvan zal zijn, nationaal en internationaal. Hoe lichtvaardig
hij opgetreden is tegen een geestverwant. Mijnheer de voorzitter, de heer
Oud heeft lang het woord gevoerd. Hij heeft daarbij nauwelijks aangeraakt
het belang van Nieuw-Guinea, het belang van Nederland, het belang van
Indonesië. Hij is erin geslaagd vijf kwartier te spreken over formele aange
legenheden en daarbij heeft hij getracht het te doen voorkomen alsof de
regering zou hebben gehandeld tegen haar toezeggingen in. (...) En nu dit
alles al te zwak blijkt, wordt plotseling de defensiekwestie erbij gehaald en
zelfs de beschuldiging dat wij geweken zouden zijn voor druk van de vak
verenigingen bij beraadslagingen over een loonkwestie. (...) Wat de defen
siekwestie betreft, wijs ik erop dat dit opzettelijk van onze kant nog dezer
dagen bij de begroting van Buitenlandse Zaken is besproken en dat, indien
de heer Oud zo'n grote bezwaren had gehad, hij deze zakelijke kwestie op
dat ogenblik had moeten bespreken en niet op het laatste moment, als het
schot van de vluchtende, nog dit op ons had moeten lossen.'167 De minis
ters van het kabinet-Drees-Van Schaik stelden hun portefeuilles ter beschikking.
In de laatste vergadering van het kabinet maakte Van Schaik de balans
op. Zijn ambtsgenoten hadden veel werk verricht en de arbeid van het kabi
net als team was volgens hem prachtig geslaagd. 'De geschiedenis zal uitwij
zen, dat het beleid van het kabinet uitermate vruchtbaar en constructief is
geweest, waarbij de orde en rust in het land ongestoord zijn gehandhaafd,
iets waarvoor het buitenland ons benijdt.'168

Beleidsmakers en beleid
In het tweede deel van dit hoofdstuk zal het kabinetsbeleid centraal staan:
de initiatiefnemers, de invloed van belangengroepen, de controle van het
parlement. Daarnaast: het karakter van 'de club'-Drees-Van Schaik, de effec
tiviteit van het beleid en de plaats van het kabinet in de parlementaire
geschiedenis.
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De ene m inister is de andere niet

Elk kabinet heeft wel iets van George Orwells post-revolutionaire A nim al
farm : alle ministers zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere. Een
enkeling steekt in gelijkheid zelfs met kop en schouders boven zijn colle
ga's uit. Dat de premier in de regel gelijker is ligt voor de hand. Hij is welis
waar primus inter pares, maar toch ... primus. Maar dan spreken we alleen
over de positie in de ministerraad. Het is zeker zo belangrijk hoe een be
windsman optreedt in het parlement (en eventueel binnen zijn partij) en
hoe hij omgaat met zijn departement en met het 'maatschappelijke mid
denveld': belangengroepen, lobbies en pressiegroepen bijvoorbeeld.
Beel schreef over het ministersambt: 'Aan de bekwaamheid van een be
windsman worden zware eisen gesteld. Hij moet het terrein beheersen,
waarover zijn verantwoordelijkheid zich uitstrekt; hij moet in staat zijn op
dat terrein een duidelijk en krachtig beleid uit te stippelen. Hij moet aan het
hoofd kunnen staan van een departement, dat soms enkele duizenden
ambtenaren omvat; hij moet aan de werkzaamheden van zo’n apparaat lei
ding kunnen geven. Ten slotte moet hij ook nog met het parlement kun
nen omspringen; hij moet zijn beleid in de beide Kamers der Staten-Generaal kunnen verdedigen en de politieke kunst verstaan het meest bereikbare
te onderkennen en te verwezenlijken. Helemaal volgroeid vindt men deze
drie belangrijke kwaliteiten - vakkundige, administratieve en politieke be
kwaamheid - uiterst zelden bij candidaat-ministers, die nog nooit een derge
lijk ambt hebben bekleed. (...) Hoofdzaak is echter, dat zij in staat zijn een be
leid te voeren op grond van hun kennis der hun toevertrouwde materie èn
dat zij bereid zijn te leren en te luisteren naar het parlement, naar hun
ambtgenoten en tot zekere hoogte naar hun ambtenaren. Een minister die
zijn loopbaan niet begint met een zekere mate van bescheidenheid wordt
nooit een goed minister.’169
De stelling van J.Th.J. van den Berg dat een minister 'sterk' is als hij het
'marktaandeel' van zijn departement op de rijksbegroting weet op te voe
ren 170 lijkt ons wat gedateerd. Daar komt meer bij kijken. Vaak zijn het
persoonlijk eigenschappen die het gewicht van een minister in het politieke
spel bepalen. A. Vondeling noemt er in zijn boek De Txveede Kamer: lam of
leemv? een hele reeks als uitkomst van een enquête onder kamerleden, se
cretarissen-generaal en journalisten: snel de kern van een zaak zien, snel en
overwogen beslissingen kunnen nemen, leiderskwaliteiten bezitten, kun
nen inspireren en stimuleren, kunnen luisteren en overtuigingskracht heb
ben zijn de belangrijkste. Daarnaast meende Vondeling (mèt zijn zegslie
den) dat de 'ideale' minister aan een aantal algemene vereisten moet vol
doen: over politieke moed beschikken en impopulariteit niet schuwen,
doordrongen zijn van de noodzaak van eenheid van het regeringsbeleid,
belang stellen in een intensieve samenwerking met de departementale be
leidsambtenaren, de 'baas' zijn op het departement, bestuurservaring heb
ben en opvattingen kort, bondig en vlot kunnen verwoorden etcetera. Op
merkelijk: een vakman zijn op het terrein van het departement scoorde
zeer laag in Vondelings enquête (terwijl dat bij de benoeming van een mi778
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nister in de regel toch een zeer belangrijke factor is171), en politieke feelin g
werd in het geheel niet genoemd.172
Vondeling was op zoek naar de 'ideale' minister, niet naar de 'sterke'.
Daarom bleven een aantal externe factoren buiten beschouwing, die het
functioneren van een minister mede bepalen. Zo lijkt ons het intrinsieke
belang van een departement, het gewicht van een portefeuille, daarop van
grote invloed. Uiteraard is dit een variabele factor, maar de zeer gewilde
portefeuilles van Financiën of Economische Zaken bijvoorbeeld leveren al
op voorhand een zeker prestige op. Ook de aard van de portefeuille is mede
bepalend voor de positie van een minister. Als hij conflicterende belangen
moet behartigen en verzoenen is hij kwetsbaarder dan wanneer hij eendui
dige doeleinden kan nastreven. Zo wordt van een minister van Financiën
verwacht dat hij financiële argumenten laat prevaleren, terwijl zijn ambtge
noot van Binnenlandse Zaken daarnaast onder meer ook bestuurlijke argu
menten in overweging moet nemen en een minister van Wederopbouw7 en
Volkshuisvesting een veelheid aan argumenten op sociaal, economisch, fi
nancieel, cultureel en bestuurlijk gebied. Ook is een minister op een spending department haast per definitie kwetsbaar, vooral in economisch moei
lijke tijden.
Zeker is dat het kabinet-Drees-Van Schaik zich in een overgangssituatie
bevond voor wat betreft de inhoud van het ministersambt. De interdepen
dentie van de verschillende problemen werd hoe langer hoe groter, voor
al op sociaal en economisch gebied. De toenemende internationalisering
vormde een complicerende factor. Desondanks had de 'ouderwetse' carrière-politicus of -bestuurder als minister nog niet afgedaan. En de moderne
manager-vakminister, tevens generalist die het totaal van het regeringsbe
leid kan overzien, had nog niet overal zijn intrede gedaan.173
Om al deze redenen is een inschatting van de (relatieve) kracht van de
bewindslieden in het kabinet-Drees-Van Schaik een hachelijke zaak. Toch
willen we een voorzichtige poging wagen.
Z w aargew icht
Premier Drees was in dit gezelschap een minister hors catégorie. Door leef
tijd en ervaring bezat hij in de ministerraad, in het parlement en daarbuiten
een groot natuurlijk overwicht. Geholpen door zijn fabelachtige geheugen
en zijn kennis van het steno bezat hij een perfecte dossierkennis, waardoor
hij de ministerraad schijnbaar moeiteloos voorzat. Steeds weer wist hij te
genstellingen te overbruggen door de kemphanen apart te zetten voor on
derling beraad, of met een voor ieder aanvaardbaar compromis. Als Drees
sprak, was het pleit beslecht. Voor impopulaire maatregelen was hij niet
bang, zie bij voorbeeld de geleide loonpolitiek. De kleurloze, wat afstande
lijke, zelfs saaie Drees was tevens de aangewezen figuur om het sobere be
leid aan den volke uit te dragen ook al was hij geen groot spreker. Het poli
tieke bedrijf genoot nog aanzien; Drees' reputatie van integriteit, zuinigheid
en degelijkheid deed het aanzien enkel goed.
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Maar Drees' persoonlijkheid kende ook een schaduwzijde: zijn wantrou
wen jegens derden. Hierdoor trad hij niet alleen krampachtig op tegenover
de pers, maar onder het mom van dualisme zette hij ook de relatie met de
fractievoorzitters Van der Goes van Naters en Burger onder zware druk.
Zijn weinig gelukkige optreden in de Indonesische kwestie kan deels wor
den teruggevoerd op zijn opvatting dat de Indonesische nationalisten ten
principale niet te vertrouwen waren.
Wij moeten Lieftinck als 'schaduwpremier' in dezelfde categorie plaatsen
als Drees, ondanks wat meer minpunten. Zijn optreden in de Kamer en in
de ministerraad kan men moeilijk elegant noemen. Een zekere zelfingeno
menheid was hem niet vreemd. Luisteren was niet zijn sterkste punt. Hij
vond het niet altijd nodig zijn gesprekspartners op grond van argumenten
te overtuigen en het onaanvaardbaar rolde gemakkelijk over zijn lippen.
Onderhandelingen over de begroting voerde hij met zijn collega's onder
vier ogen in marathonzittingen die net zo lang duurden tot hij zijn zin had.
Soms nam Lieftinck zijn toevlucht tot een te pessimistische voorstelling
van zaken om impopulaire maatregelen aanvaard te krijgen. Vooral zijn
ramingen van de belastingopbrengsten waren berucht. Op langere termijn
kwam dat zijn geloofwaardigheid niet ten goede. Het is ook typerend voor
Lieftinck dat hij nooit een staatssecretaris naast zich heeft willen dulden,
ondanks het feit dat hij zwaar belast was. Zo beklaagde Joekes zich erover
dat zijn wetgevende arbeid vertraging opliep omdat zijn wetsontwerpen op
Lieftincks departement bleven liggen.
Toch was Lieftinck een sterk minister. Zijn gezag en prestige en zijn ken
nis van de materie waren onovertroffen en samen met Drees vormde hij
een ijzersterk duo waarbij de staatsfinanciën in veilige handen waren. Het
slagen van de wederopbouw kan dan ook voor een zeer belangrijk deel op
Lieftincks conto worden geschreven. Hij bezette de sleutelpositie in het ka
binet. Dat geldt voor elke minister van Financiën, maar Lieftincks alom
tegenwoordigheid was wel erg opmerkelijk. Meer dan eens trad hij in de
Kamer op als vliegende kiep voor bewindslieden die in de problemen dreig
den te raken omdat zij over minder financiële expertise, gezag of overtui
gingskracht beschikten dan hij. Bewindslieden die geconfronteerd werden
met kostbare wensen van de Kamer verscholen zich graag achter Lieftincks
rug. Hij kon het hebben. Lieftinck dicteerde de financiële randvoorwaarden
van het beleid en hij deed dat zo straf dat enkele leden van de Eerste Kamer
'een zo overheerschenden invloed van den Minister van Financiën in het
Kabinet (signaleerden), dat onder de aanvoering van onzen financiëlen
nood als zakelijk argument de overige bewindslieden meer dan eens slechts
volgzame "medewerkers” schijnen'.174 Dat Kamer èn collega's dat accep
teerden zegt veel over de dominante positie van Lieftinck in het kabinetDrees-Van Schaik.
Stikker cultiveerde in de ministerraad, in de Kamer èn in zijn partij een
eigenzinnig pragmatisme, een geesteshouding die perfect bij het kabinet
paste. Hij wekte wel eens de indruk dat hij niet zo nodig hoefde: take it or
leave it. Aan luchtfietserij in de Kamer, bijvoorbeeld over de Europese een
wording, liet hij zich niet veel gelegen liggen. Toch leidde dit zelden tot
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ernstige botsingen omdat hij een zeer groot gezag ontleende aan zijn positie
in het kabinet, zijn internationale prestige, zijn grote dynamiek en zijn kos
mopolitische uitstraling. Samen met Drees en Van Maarseveen speelde hij
de belangrijkste rol bij de koerswijziging in het Indonesiëbeleid van het ka
binet na de tweede politionele actie, die leidde tot de hervatting van de on
derhandelingen met de Republikeinen.
Met informatie aan de Kamer was Stikker niet erg scheutig. Het was een
teer punt in de onderlinge verhoudingen. In de loop van de zittingsperiode
van het kabinet moest Stikker in deze wat toegeven. De Kamer werd beter
en regelmatiger geïnformeerd, maar Stikker ging uiteindelijk zijn eigen
weg.
De behoedzame vice-premier Van Schaik gold weliswaar niet als een erg
daadkrachtig man, maar toch kan hij worden gerekend tot de sterkere mi
nisters. Zijn enorme ervaring in het politiek bedrijf als kamerlid, minister,
Tweede-Kamervoorzitter en formateur legde veel gewicht in de schaal. Hij
werd geroemd om zijn juridische kennis en vooral op staatsrechtelijk ge
bied, waar Drees' fort niet lag, was hij steun en toeverlaat van de premier,
met wie hij het uitstekend kon vinden. Van Schaik gold als een innemend,
integer en tactvol vakman die bovendien de onafhankelijkheid bezat om,
bij voorbeeld in de Indonesische kwestie, compromissen te sluiten, ook als
hij daarmee zijn partijleider Romme tegen de haren instreek. Hij wordt
vooral hoog op deze ranglijst van bewindslieden geplaatst omdat hij een
van de belangrijkste bindende elementen in het kabinet was.
Vergeleken met Van Schaik kon de piepjonge Van den Brink nauw elijks
op politieke ervaring bogen. Toch hield de jeugdige hoogleraar-bewindsman zich in het kabinet uitstekend staande. Zelfs aan Lieftinck was hij meer
dan gewaagd. In KVP-gelederen lag dit boegbeeld van vernieuwings- en verjongingsstreven uitstekend. In PvdA-kring was hij meer omstreden omdat
hij weinig heil zag in een plansocialistische industriepolitiek. Toen Van
den Brink tijdens de algemene beschouwingen voor 1950 de wind van vo
ren kreeg van Van der Goes van Naters, sprongen Drees en Lieftinck voor
hem in de bres. De PvdA-fractie droop af en voortaan had Van den Brink
weinig moeite meer zijn beleid, dat vrucht begon af te werpen, in de Kamer
te verdedigen. De PBO delegeerde hij aan zijn al even jeugdige staatssecre
taris W.C.L. van der Grinten. Hoewel diens optreden in de Kamer niet erg
gelukkig was, heeft de reputatie van Van den Brink daar nauwelijks onder
geleden.
Ook M ansholt behoorde tot de jongeren, al had hij er in 1948 al drie jaar
ministerschap opzitten. Ondanks zijn soms fel beleden socialisme kon hij
bij het traditioneel rechtse 'groene front' in en buiten de Kamer op veel kre
diet rekenen. Het feit dat hij uit een boerenfamilie stamde sprak in zijn
voordeel en wie hem op zijn daden beoordeelde kon niet anders dan te
vreden zijn. Binnen de PvdA was zijn positie al snel bijzonder sterk en in
het kabinet won hij aan gezag naarmate zijn beleid meer schaarse valuta op
leverde. Wel botste de zelfbewuste Mansholt, die in de ministerraad nog
wel eens met zijn portefeuille wilde wapperen, regelmatig met Drees, die
hem verweet dat hij te gemakkelijk toegaf aan de wensen van het groene
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front. Mansholt stoorde zich niet aan dat verwijt - de stadse Drees begreep
volgens hem niets van de boeren - en bovendien kon hij steunen op Lief
tinck, die een open oog had voor de belangrijke bijdrage aan de export.
De ervaren Van Maarseveen ten slotte ontpopte zich zowel op Binnen
landse Zaken als op Overzeese Gebiedsdelen als een voortvarend, zelfstan
dig en strategisch sterk opererend bewindsman. Het feit dat hij Sassen op
Overzeese Gebiedsdelen opvolgde, getuigde van veel vertrouwen in de per
soon van deze trou blesh ooter. In de Indonesische kwestie wist hij de KVPkopstukken Romme en Beel te weerstaan, de KVP-fractie aan zijn zijde te
krijgen en zo een vreedzame oplossing mogelijk te maken: al met al een
huzarenstukje. Tijdens zijn kortstondige ministerschap van Binnenlandse
Zaken genoot Van Maarseveen groot vertrouwen in de Kamer. Op Over
zeese Gebiedsdelen had hij meer problemen met een reactionair reagerend
parlement, maar het mag op zichzelf al opvallend heten dat hij zijn missie
zonder kleerscheuren volbracht, zij het dan dat hij in 1951 niet op Ministe
rie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen terugkeerde.
\Nel ter g ew ich t
Een kabinet functioneert niet alleen bij de gratie van de prima donna's,
maar heeft ook waterdragers nodig: bewindslieden die het werk doen waar
ze voor zijn ingehuurd zonder zich al te veel te profileren en zonder veel
conflicten op te roepen in de ministerraad en het parlement. In het kabinetDrees-Van Schaik waren dat bewindslieden als J. in 't Veld, Spitzen, Rutten,
Teulings, Götzen, Th.R.J. Wijers, A.A.M. Struycken en s' Jacob.
Hoewel het beleidsterrein van In 't Veld zeer belangrijk was - de woning
nood was nauwelijks te dragen - maakte hij het zonder morren onderge
schikt aan de eerste prioriteit van het kabinet: het economisch herstel. Bin
nen de beperkte mogelijkheden die hij kreeg maakte hij er het beste van,
maar elke schuchtere poging die mogelijkheden uit te breiden strandde op
het gedecideerde veto of non possumus van Lieftinck. Het terughoudende
bouwbeleid maakte weinig enthousiasme los in de Kamer, maar het werd
de openhartige, charmante en optimistische In ’t Veld zelden persoonlijk
aangerekend. Bovendien bouwde hij veel krediet op door een stevige hoe
veelheid wetgeving tot een goed einde te brengen en door zijn oprechte po
gingen het beleid te decentraliseren. Door de grote financiële belangen van
het Rijk bij het bouwbeleid bleven die pogingen in goede bedoelingen ste
ken.
De partijloze minister Spitzen startte met een forse handicap op het poli
tiek minst begeerde departement: Verkeer en Waterstaat. Lieftinck had nog
vóór Spitzens benoeming diens begroting om conjunctuurpolitieke rede
nen uitgekleed. Geen wonder dat Spitzen zich achter de brede ruggen van
Lieftinck en Drees verschool toen de 'regionalisten' in de Kamer 'regiona
listisch' de tegenaanval openden. Alleen dank zij de Marshallhulp kon hij
aan een aantal verlangens van de Kamer tegemoetkomen. Toch schuwde
hij de confrontatie niet. Op een aantal zeer gevoelige punten botste hij met
een kamermeerderheid, maar hij hield zich steeds staande. Uiteindelijk
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overheerste de waardering voor zijn werk. Vooral zijn vakkennis, zijn
openheid tegenover de Kamer en zijn betrokkenheid bij de problematiek
werden geprezen.
Men is gemakkelijk geneigd het belang van onderwijsminister Rutten te
onderschatten omdat zijn belangrijkste werkstuk pas in de volgende kabi
netsperiode het licht zag. Toch is deze Nota betreffende Onderwijsvoorzie
ningen de basis geworden voor de Mammoetwet waarmee Ruttens staats
secretaris Cals in 1963 als minister furore zou maken. Verder waren Ruttens
mogelijkheden beperkt door de financiële duimschroeven die Lieftinck ook
hem had aangelegd. Die werden pijnlijk voelbaar in de kwesties van de
scholenbouw, de financiering van het bijzonder onderwijs en de onderwijzerssalarissen. De Kamer dwong Rutten de vastgelopen onderhandelingen
over de onderwijzerssalarissen te hervatten. Dat Rutten in de Kamer wat
opportunistisch optrad valt hem moeilijk te verwijten. Hij bevond zich im
mers voortdurend in een mijnenveld van principiële kwesties zoals de te
genstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs en de cultuurspreiding,
kwesties die gemakkelijk tot een nieuwe school- of cultuurstrijd hadden
kunnen leiden. De Kamer had weinig moeite met dat opportunisme en gaf
de bewindsman alle ruimte.
Teulings trad vanaf 1949 op Binnenlandse Zaken op als stofzuiger die de
vele kruimels moest opruimen die zijn voorgangers na ministerwisselingen hadden laten liggen. Ook hij zou op menig punt (Binnenlandse Veilig
heidsdienst (BVD), Bescherming Bevolking) pas in de volgende kabinets
periode oogsten. Andere kwesties, zoals de pensioenen en de Brandweer
wet, bleven slepen. Toch was snel duidelijk dat Teulings er niet alleen zat
om op de winkel te passen. De parlementaire waardering voor zijn werk
nam allengs toe, te meer daar Teulings veel belang hechtte aan het 'gemeen
overleg’ met de Staten-Generaal en hij, dank zij zijn jarenlange ervaring in
Tweede en Eerste Kamer, het parlementaire handwerk uitstekend beheerste.
Vertegenwoordiger bij uitstek van de soort stille kracht op de achtergrond
was minister zonder portefeuille Götzen. Hij was meer een vakbekwaam
administratief manager, een met ministeriële waardigheid beklede topamb
tenaar, dan een politicus. Het politiek debat ging aan Götzen vrijwel voor
bij. Hij opereerde voortdurend in de schaduw van Sassen, Van Maarseveen
en Lieftinck, bij welke laatste de politieke verantwoordelijkheid voor de In
dische financiën lag. Zijn sporadische optredens in het parlement kenmerk
ten zich door een zekere regenteske afstandelijkheid, ook als gevoelige pro
blemen aan de orde waren. Mogelijk kwam deze houding voort uit zelfbe
scherming, want tijdens zijn ambtstermijn raakte Götzen enkele keren
overspannen, waardoor hij ondermeer niet kon deelnemen aan de voorbe
reidingen van de RTC.
s 'Jacob ruimde op Oorlog en Marine de scherven op van zijn voorganger
Schokking. Hij kon in deze situatie maar weinig kwaad doen, daarvoor was
zijn ambtstermijn ook te kort. Wel moest hij aanzien dat één van de be
langrijkste doelstellingen van het kabinet, het binnen de perken houden
van de defensie-uitgaven, onder druk van de Verenigde Staten en het parle
ment niet werd gehaald. Dat het parlement aandrong op verhoging van de
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defensie-uitgaven in plaats van op verlaging mag overigens een unicum in
de Nederlandse parlementaire geschiedenis heten.175 Door de internatio
nale ontwikkelingen had het defensiebeleid een eigen dynamiek gekregen,
waar ook s’Jacob maar weinig greep op had.
De politiek nauwelijks ervaren W ijers stond als minister van Justitie
vooral bekend als een aimabel mens. Hoewel hij een bekwaam technicus
was, initieerde hij maar weinig nieuwe wetgeving. Veeleer wilde hij een
aantal klussen van zijn voorgangers afmaken. Zijn gemoedelijke karakter
maakte hem geliefd in het parlement. Hij wilde de Kamer uitdrukkelijk bij
de besluitvorming betrekken en hij zocht steeds consensus, desnoods door
concessies op wezenlijke onderdelen te doen. Ook aan de adviezen uit de
juridische wereld leende hij een gewillig oor. Zijn toegeeflijke houding in
het parlement leverde in de ministerraad nog wel eens wrijvingen op waar
hij niet goed tegen bestand was. In 1950 nam hij om gezondheidsredenen
ontslag.
Voor zijn opvolging werd uitdrukkelijk naar een doortastender figuur
gezocht. In de persoon van de jonge, maar politiek meer door de wol ge
verfde Struycken werd die ook gevonden. Hij stak onder andere zijn nek uit
door de wens van de koningin om een aantal ter dood veroordeelde oor
logsmisdadigers te gratiëren met zijn ministeriële verantwoordelijkheid te
dekken. Struycken heeft echter niet de tijd gekregen een persoonlijk stem
pel op het beleid te drukken. Een half jaar na zijn aantreden viel het kabi
net.
K n eu sjes?
Al met al telde het kabinet-Drees-Van Schaik maar weinig echte kneusjes.
Het is zelfs de vraag of de bewindslieden die als 'zwak' de geschiedenis zijn
ingegaan, wel helemaal voor die kwalificatie in aanmerking komen. Er wa
ren immers voldoende factoren die hun minder gelukkige optreden verkla
ren, zo niet excuseren, factoren waar zij niet altijd invloed op hadden.
Dat geldt nog het minst voor de jonge Sassen. Hoewel hij op een prestigi
eus departement zetelde, wist hij zich in het kabinet al snel onmogelijk te
maken door zijn 'manisch’ drijven richting politionele actie en provocaties
jegens Stikker. De dynamiek die hij etaleerde was deels misplaatst, omdat
zij leidde tot confrontaties binnen het kabinet en met de rest van de wereld.
Sassen ergerde zich mateloos aan de verdeeldheid binnen het kabinet en de
besluiteloosheid als gevolg daarvan. Toen hij de zaken op scherp stelde, in
middels 'links' gepasseerd door HVK Beel met zijn vervroegde soevereini
teitsoverdracht en 'rechts’ geprest door Romme c.s. om de concessies fors te
beperken, bleek hij alleen te staan. Het is veelbetekenend dat Drees, die zel
den geneigd was vergissingen toe te geven, erkende dat hij met de aanvaar
ding van Sassen op Overzeese Gebiedsdelen een fout had gemaakt.
Heel anders lag het met Schokking, de beminnelijkheid zelf, een sympa
thiek regent, maar niet berekend voor zijn taak. Hij werd gemangeld tussen
sterke, eigenzinnige persoonlijkheden als Lieftinck en chef-staf generaal
Kruis, die tegengestelde belangen verdedigden. Schokking durfde geen kno784
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pen door te hakken, op de defensie-uitgaven had hij totaal geen greep (de
Kamer liet het er overigens ook bij zitten!) en zijn begrotingen waren op het
moment van indienen al achterhaald. Maar zelfs toen het kabinet zijn ver
trouwen in Schokking al had verloren, bleef hij lange tijd zeer populair in
de Kamer. Zijn consciëntieuze en sympathieke optreden in de Kamer had
daar zeker toe bijgedragen. Toch was zijn ontslag onafwendbaar.
Met enige aarzeling noemen we ten slotte Joekes in dit rijtje van zwakke
re ministers. Hoewel Joekes doorging voor een dominant politicus, die bo
vendien zijn boodschap uitstekend wist uit te dragen,176 werd zijn minister
schap niet wat ervan verwacht werd. De Kamer zag dat ook zo. In de minis
terraad en de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) leunde hij
zwaar op Drees om enig tegenwicht te kunnen bieden aan Lieftinck, Van
den Brink en Mansholt. Ook in de Kamer had hij het moeilijk, bijvoorbeeld
om de ijzeren greep op de loonontwikkeling te verdedigen, terwijl de prij
zen steeds meer werden vrijgelaten. Bovendien verweet de Kamer hem dat
er te weinig wetgeving uit zijn vingers kwam - belangrijke wetten als de
Wachtgeld- en Werkloosheidswet verloor ze daarbij uit het oog. Joekes'
spaarzame wetsvoorstellen werden bovendien op essentiële punten door de
Kamer bij gesteld.
Toch waren er als altijd verzachtende omstandigheden. Joekes had een
zwak gestel en de RTC met de Indonesiërs vergde veel van zijn krachten. Er
zijn bovendien weinig beleidsterreinen waarop met zo'n verscheidenheid
aan belangen rekening moet worden gehouden. De wetgeving is daarom in
de regel zeer complex. Het primaat van Financiën en Economische Zaken
speelde ook Joekes parten. Tot slot was Joekes sterk gebonden aan de resulta
ten van het sociaal overleg in de Stichting van de Arbeid. Hier kon hij zich
in de Kamer weliswaar achter verschuilen, maar anderzijds beperkte dit ook
zijn speelruimte in het parlement. In de gegeven situatie was er misschien
niet zo heel veel méér van Sociale Zaken te maken.
De kracht van het team
De stelling lijkt verdedigbaar dat tijdens de kabinetsperiode-Drees-Van
Schaik de parlementaire invloed substantieel aan banden werd gelegd door
een gezaghebbende ministersploeg. Natuurlijk was het ontzag voor het ministersambt in die tijd groter dan nu. Het 'excellente' karakter verloor het
pas in de jaren zestig. Maar toch: op kerndepartementen als Algemene Za
ken, Financiën en Economische Zaken en ook elders zaten mannetjesput
ters die, al dan niet op een elegante manier, hun boodschap wisten te verko
pen. Ook de 'waterdragers' waren voor hun taak berekend. Bovendien is
het van belang dat het kabinet, alle politieke tegenstellingen ten spijt, naar
buiten toe als een homogene club optrad. Het kabinet bestond (vóór de
vervanging van Schokking) uit vijftien karig beloonde ministers: 6 KVP, 5
PvdA, 1 VVD, 1 CHU en 2 partijloos. Zeven van hen stapten over uit het
kabinet-Beel. Van de acht anderen hadden Rutten, Schokking en Spitzen
geen enkele parlementaire ervaring. In het kabinet zaten zowel zestigers
(Drees, Joekes, Van Schaik) als dertigers (Van den Brink, Mansholt, Sassen).
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Op Drees, Götzen en Mansholt na had elke minister een academische oplei
ding genoten.

De nieuwe ministers van het kabinet-Drees-Van Schaik, na hun beëdiging op 7 augustus 1948;
van links naar rechts: Th.R.J. Wijers, A.M. Joekes, F.J.Th. Rutten, W.F. Schokking, D.U.
Stikker en E.M.J.A. Sassen

Een enkele uitzondering daargelaten, werden departementale en partijbe
langen ondergeschikt gemaakt aan de loyaliteit aan het kabinet en aan het
regeringsbeleid. Onder leiding van Drees groeide het kabinet uit tot een ge
oliede besluitenmachine. De bewindslieden waren niet zelden bereid hun
eigen politieke leiders in de Kamer te trotseren. Het was een kabinet van
doeners, die een klus wilden klaren. Zelfs als men aanneemt dat de marges
van de politiek in deze jaren door de financieel-economische en buiten
lands-politieke situatie zeer smal waren, is het een verdienste van het kabi786
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net dat het het parlement van de ernst van de situatie heeft weten te over
tuigen. Dat geldt minder voor de Indonesische kwestie, waaraan de minis
terraad blijkens de notulen het overgrote deel van haar tijd besteedde. De
dekolonisatie veroorzaakte een permanente worsteling in crisissfeer in de
ministerraad. Uiteindelijk werd de 'oplossing' min of meer gedicteerd door
de VS, nadat gebleken was dat de - militaire - machtsmiddelen onvoldoende
waren voor het dwingend opleggen van een akkoord waarin de Republiek
feitelijk 'gekleineerd' zou worden tot één van de vele deelstaten. In het me
rendeel van die deelstaten leunde het inheemse gezag zwaar op Neder
landse schouders.
De vierde macht, adviesorganen en belangengroepen

A m btenaren en adviesorganen
Het kabinet-Drees-Van Schaik trad op in een overgangstijd waarin de pro
blemen alsmaar meer met elkaar verstrengeld raakten en de toenemende
internationalisering een dimensie toevoegde aan het politiek bedrijf. Dit
stelde niet alleen nieuwe eisen aan het ministersambt. Omdat, minstens
ogenschijnlijk, alles met alles samenhing werd ook de rol van ambtenaren
en adviesorganen belangrijker. Socialisme en Democratie plaatste in 1952 al
kritische kanttekeningen bij die ontwikkeling. Niet dat het blad bang was
voor een machtsusurpatie door niet-politieke organen maar: 'Het is de
vraag of de veelheid van adviserende instanties (...) deze druk (op de be
windslieden) steeds verlichten of noodzakelijkerwijze, hoe onmisbaar ook,
soms nog verzwaren.'177
Algemene uitspraken hierover zijn nauwelijks mogelijk. Maar zeker in
de sociaal-economische sector waren al dan niet ambtelijke, al dan niet per
manente adviesorganen onvermijdelijk geworden, waarmee trouwens de
informatievoorsprong van de regering op het parlement groter werd dan
ooit. Ministerraads- en REA-vergaderingen waren ondenkbaar zonder de
inbreng van een hele reeks adviseurs. M.W. Holtrop, president van De Ne
derlandsche Bank, J. Tinbergen, directeur van het Centraal Planbureau
(CPB) en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), E.H. van der
Beugel, president-directeur voor het Economische en Militaire Hulppro
gramma, G. Brouwers, secretaris-generaal van Economische Zaken en directeur-generaal van de Prijzen, F.A.G. Keesing, raadadviseur in algemene
dienst bij Financiën, D.P. Spierenburg, voorzitter van de Centrale Economi
sche Commissie (CEC), en H.M. Hirschfeld, regeringscommissaris in alge
mene dienst, zij en vele anderen namen regelmatig deel aan de discussies
in de REA en waren belangrijke steunpilaren voor met name Lieftinck, Van
den Brink en Joekes.
Toch genoten zij (nog) niet allemaal evenveel aanzien. Het was vrijwel
uitgesloten dat de adviezen van Holtrop, ongetwijfeld voorgekookt in on
deronsjes met Lieftinck, in de wind werden geslagen. Hetzelfde gold voor
Hirschfelds bemoeiingen met de Marshallhulp. Het CPB daarentegen moest
zijn positie nog bevechten, als we Tinbergen zelf mogen geloven. De Neder787
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landsche Bank was veel machtiger en had eigen kanalen bij Financiën. Bo
vendien bewoog de relatief jonge wetenschapper Tinbergen zich nog wat
onwennig in het milieu van oudere, ervaren politieke rotten, voor wier
macht hij een zeker ontzag had. Veel politici ontging het nut van de minu
tieuze CPB-berekeningen, die van de ene dag op de andere achterhaald kon
den zijn door de politieke en economische ontwikkelingen.178 Bovendien
was 'overheidsdirigisme' bij voorbaat verdacht, althans bij de meerderheid
in kabinet en Kamer.
Ook de positie van de CEC was ondergeschikt. Deze ’ambtelijke REA' (al
dus Spierenburg) was in december 1950 op initiatief van Van den Brink op
gericht om te adviseren over de betalingsbalansproblemen ten gevolge van
de Koreacrisis. Het ministerie van Financiën doorbrak echter herhaaldelijk
de eenstemmigheid binnen de commissie. Niettemin was de CEC zeer in
vloedrijk. Het bezuinigingspakket dat begin 1951 tot stand kwam, was bijna
een kopie van het CEC-voorstel.179
Adviesorganen en adviseurs werden zo zelf deel van het machtsspel tus
sen bewindslieden onderling (waarbij Lieftinck weer de boventoon voerde!)
en tussen kabinet en Kamer. Het laatste deed zich bijvoorbeeld voor bij de
Stichting van de Arbeid, het adviserende platform voor het sociaal-economisch overleg tussen werkgevers en werknemers. De uitkomsten van het
sociaal overleg legitimeerden vaak Joekes’ beslissingen tegenover de Ka
mer. Van de plicht tot nadere verantwoording voelde hij zich dan min of
meer ontslagen. De Kamer had immers zelf principieel gekozen voor een
zware Stichtingsstem in het kapittel. Om dezelfde reden moest een politicus
van goeden huize komen wilde hij een advies van de nog jonge SER nege
ren, de SER die volgens een terugblikkende Drees op den duur de Eerste Ka
mer zo goed als overbodig had gemaakt.180
Ogenschijnlijk was dit een van de minder democratische elementen in
het besluitvormingsproces. Het kan immers gemakkelijk worden uitgelegd
als verstoppertje spelen, als het ontlopen van verantwoordelijkheden of als
uitholling van het primaat van de politiek. Daarmee wordt echter de rol
van (externe) adviesorganen als intermediair tussen overheid en samenle
ving m iskend.181 Een minister die bereid is zich uitvoerig te laten advise
ren, blijft met beide benen in de maatschappij staan. Bij Justitie bijvoorbeeld
was er sprake van een opmerkelijke symbiose tussen politiek en juridische
vakwereld. Wanneer een juridische autoriteit als G. van den Bergh zijn
stem liet horen, bijvoorbeeld over het wetsontwerp op de leesbibliotheken,
ging politiek Den Haag daar niet aan voorbij, ook al was het advies onge
vraagd verstrekt. Bovendien was de bijdrage van adviesorganen vaak func
tioneel. Niet alleen konden regering en parlement de specifieke deskundig
heid van derden goed gebruiken om technisch complexe problemen op te
lossen - de beleidsterreinen landbouw, justitie en sociale zaken leveren le
gio voorbeelden op - maar de adviezen werkten ook als smeerolie tussen de
raderen van het politieke bedrijf omdat zij problemen in hoge mate depoli
tiseerden. Het was nuttig 'objectieve’ buitenstaanders in te schakelen vóór
een politieke discussie hopeloos vastliep in ideologisch beladen geharrewar.
Het werk van de Stichting van de Arbeid mag in dit opzicht voorbeeldig
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heten. Van den Brink, die het niet met Lieftinck eens kon worden, bereikte
zijn doel met de instelling van de CEC.182 En het advies van de interdepar
tementale ambtelijke Prioriteitencommissie, die het jaarlijkse bouwpro
gramma opstelde, versterkte de positie van In 't Veld tegenover het parle
ment zodanig dat men niet bleef steken in een vruchteloze belangenstrijd
en er in ieder geval een programma werd vastgesteld. De rituele klachten
over ambtelijke willekeur nam de regering dan maar voor lief. Trouwens:
soms werd ook de Kamer in haar standpunt gesterkt door de inbreng van
een adviesorgaan, zoals bleek toen de commissie-De Vos van Steenwijk de
impasse rond de Brandweerwet doorbrak door conform de wensen van de
Kamer te adviseren de gemeentelijke autonomie zo veel mogelijk te ont
zien.
Het was (en is) een veelgehoorde klacht dat het werk van adviesorganen
een vertragende werking heeft op het besluitvormingsproces. Zeker als de
adviezen verdeeld zijn en lang op zich laten wachten is het nut ervan in
derdaad twijfelachtig. De SER-adviezen hebben op dit punt in de loop der ja
ren een zekere reputatie gekregen. Zo trad de Werkloosheidswet pas in 1952
in werking, drie jaar na het parlementaire fiat, onder meer omdat het SERadvies lang op zich liet wachten èn omdat het advies twijfels zaaide over de
wenselijkheid van een spoedige inwerkingtreding van de wet.
Toch is het probleem maar betrekkelijk. Ook een tijdrovende adviesaan
vraag kan uit efficiency-overwegingen per saldo te prefereren zijn boven
een eindeloze politieke discussie die in een patstelling eindigt. Bovendien
kan een doortimmerd advies, en dito wetsontwerp, een forse tijdbesparing
opleveren in het parlementaire debat.
Maar het valt niet te ontkennen dat adviesaanvragen soms een functie
hebben in vertragingstactieken. Het is in ieder geval zeker dat het eerder ge
memoreerde uitstel van de inwerkingtreding van de Werkloosheidswet de
regering goed uitkwam omdat zij nog geen zicht had op de problemen die
de Koreacrisis voor het loon- en prijsbeleid met zich bracht. Soms laadde de
regering zelfs de verdenking op zich bewust vertraging te willen creëren
teneinde het probleem, onder het motto 'na ons de zondvloed', naar een
volgende kabinetsperiode door te schuiven. Dat deed zich bijvoorbeeld voor
bij het al honderd jaar slepende politievraagstuk. De commissie-Langemeijer kreeg de opdracht binnen drie maanden (!) met een voorstel voor de op
lossing van het probleem te komen. Natuurlijk slaagde de hopeloos ver
deelde commissie daar niet in. Toen zij na anderhalf jaar in een slechte
sfeer uiteen ging, lagen er zes wetsontwerpen op tafel, waaronder een meer
derheids- en een minderheidsvoorstel van de commissie. Waarmee duide
lijk was dat van een oplossing voorlopig niets terecht zou komen.
Toch lijkt dit eerder uitzondering dan regel te zijn geweest. De leden van
het kabinet-Drees-Van Schaik waren er de bewindslieden niet naar om om
de hete brij heen te draaien. Soms wachtten zij het resultaat van de advies
aanvraag zelfs niet af. Zo vond In 't Veld het niet nodig met de Wederopbouwwet te wachten tot de staatscommissie-Van den Bergh klaar was met
het rapport over de herziening van de Woningwet, die daar nauw mee sa
menhing. De commissie-Van den Bergh bracht haar advies trouwens al in
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1950 uit, terwijl de nieuwe Woningwet nog tot 1962 op zich liet wachten. De
oorzaak van de vertraging lag niet altijd bij de adviesorganen.
Lobbies en belangengroepen
Op het eerste gezicht is het wellicht wat vreemd de invloed van lobbies en
belangengroepen in deze paragraaf te behandelen. Hun aard en functie is
immers principieel anders dan die van ambtenaren en adviesorganen, al
was het maar omdat zij proberen ongevraagd invloed op het beleid uit te
oefenen. Toch hadden zij in de periode-Drees-Van Schaik een ander karak
ter dan nu. Het onderscheid tussen lobbies, belangen- en pressiegroepen was
veel vager, vooral omdat men nauwelijks aan buitenparlementaire actie
deed. Demonstratieve congressen, ordelijke bijeenkomsten trouwens van
heren in driedelig grijs, golden al haast als een buitensporigheid. In uiterst
beleefd gestelde adressen en resoluties vroegen lobbies en belangengroepen
aandacht voor hun problemen en maakten zij hun wensen kenbaar aan
regering en parlement. Verstoring van de maatschappelijke orde en verzet
tegen het gezag was taboe. 'Samen de schouders eronder' klonk niet alleen
in kringen van werkgevers en werknemers. Lobbies en belangengroepen be
perkten zich zo in feite tot het verstrekken van ongevraagde adviezen van
mensen uit de praktijk. Een verstandig politicus schonk daar aandacht aan,
maar niet iedereen was er even ontvankelijk voor.
Opmerkelijk waren de personele banden die sommige belangrijke lobbies
en belangengroepen met het parlement onderhielden. Een op parlements
leden of ministers gerichte actie van lobbyisten was meestal niet nodig, om
dat belangengroepen eigen vertegenwoordigers in het parlement hadden.
Het verschijnsel neemt pas een hoge vlucht als het kamerlidmaatschap een
professie wordt en het aantal subsidiepotjes toeneemt. Zo telde de Tweede
Kamer veertien leden op de honderd die voortkwamen uit de vakbeweging
of daar nog een functie vervulden. Onder hen waren kanonnen als J.G.
Suurhoff, tweede voorzitter van het NVV; A. Stapelkamp, oud-voorzitter
van het CNV en W.J. Andriessen, lid van het dagelijks bestuur van de KAB
en voormalig voorzitter van de katholieke bouwarbeidersbond. Deze verte
genwoordigers van de vakbeweging maakten ook buiten het parlement af
spraken met Joekes, vooral in de Stichting van de Arbeid. Het overleg in de
Stichting was richtinggevend en soms zelfs bepalend voor het beleid. Het
lag niet in de rede dat werknemersvertegenwoordigers in de Kamer zwaar
tornden aan hetgeen de sociale partners waren overeengekomen. Dat ging
wellicht ten koste van de politieke flexibiliteit en de onafhankelijkheid van
de Staten-Generaal.
Belangenverstrengelingen speelden ook op andere terreinen een rol. Van
de kamerleden die bijvoorbeeld in december 1950 hun licht lieten schijnen
over de onderwijsbegroting waren er twaalf nog actief (of: lange tijd actief
geweest) in het onderwijs, de meeste als leraar of als hoofd van een school.
Tien tot twaalf kamerleden ten slotte kunnen we rekenen tot het groene
front, de landbouwlobby die, net als de andere grote belangengroepen in de
Kamer, een gesloten front vormde, ongeacht de partijpolitieke scheids790
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lijnen. De gemeentelijke 'lobby' wist zich in de regel in ieder geval gesteund
door zo'n zesentwintig kamerleden die in de gemeentepolitiek carrière had
den gemaakt of nog steeds een functie vervulden als burgemeester, wethou
der of gemeenteraadslid. Oud, politiek leider van de VVD, burgemeester
van Rotterdam èn voorzitter van de VNG, was van hen ongetwijfeld de be
langrijkste (kennelijk was het kamerlidmaatschap nog geen fulltim e job).
Zo werd de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1950 in de Tweede Ka
mer besproken door de oud-burgemeester van Uithuizermeeden (Tj. Krol),
de gemeentesecretaris van Rijswijk (H.K.J. Beernink), de burgemeester van
Brielle (H. van Sleen), de burgemeester van Den Helder (Ritmeester), een
wethouder uit Nijmegen (C.J.A.M. ten Hagen), de burgemeester van Bos
koop (E.P. Verkerk), de oud-waarnemend burgemeester van Leeuwarden (J.
Algera) en een oud-wethouder van Utrecht (Stapelkamp).
Het resultaat van VNG-pressie was moeilijk te peilen. Als er grote finan
ciële belangen in het spel waren, kreeg de VNG-lobby in de regel nul op het
rekest, ook als de gemeentelijke autonomie, hèt troetelkind van de VNG,
daarmee in het gedrang kwam. Ook hier zag Lieftinck vanachter de coulis
sen erop toe dat de bewindslieden van Binnenlandse Zaken, de 'natuurlijke
beschermers' van de gemeenten, niet verder gingen dan hij verantwoord
vond. Andere bewindslieden waren gevoeliger voor de gemeentelijke be
langen en wensen. Zo baseerde de overtuigde communalist In 't Veld zijn
ontwerp-Wederopbouw wet voor een belangrijk deel op een plan dat mede
door de VNG was ontworpen. Centralistisch georiënteerde ontwerpen van
zijn voorganger L. Neher had hij, na vernietigende kritiek van de VNG,
nog voor de afronding van de parlementaire behandeling, naar de prullen
bak verwezen.
Het spel van geven en nemen tussen minister, belangengroep en haar
vertegenwoordigers in de Kamer werd ongetwijfeld het subtielst gespeeld in
de landbouwsector. De weegschaal van vraag en aanbod bevond zich hier
dan ook het meest in evenwicht. Het groene front was niet alleen vragende
partij, bij voorbeeld van landbouwsubsidies, maar het kon ook een potje
breken omdat het iets te bieden had: de landbouwexport leverde de devie
zen op waar de economie om zat te springen. Van de altijd zo zuinig calcu
lerende Lieftinck had de bedrijfstak dan ook niet veel last. Meer dan eens
werd in besloten kring overleg gepleegd tussen Mansholt en groenfronters
uit de Kamer, en maandelijks vond overleg plaats tussen de minister en de
Stichting voor de Landbouw, het privaatrechtelijk orgaan van de boerenorganisaties. Nooit was er sprake van dat de ene partij de andere de wet kon
voorschrijven, maar omdat de partijen ongehinderd door derden met el
kaar konden onderhandelen was er ook zelden sprake van botsingen of van
doorzeurend ongenoegen. De landbouw kreeg alle gelegenheid zich tot een
bloeiende bedrijfstak te ontwikkelen.
Behalve de vier grote (werkgevers, werknemers, VNG en het groene
front) waren er vele andere belangengroepen met meer of minder succes ac
tief. We noemen slechts de juristen, het onderwijsveld, de 'kolonialen' (het
Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid bijvoorbeeld), de vervoerswe
reld (in het bijzonder de KLM-lobby), de regionale lobbies, het midden- en
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kleinbedrijf, de koepels van woningcorporaties en de grond- en huiseigena
ren. De militaire lobby, die nauwelijks in het parlement vertegenwoordigd
was, verdient hier bijzondere vermelding, omdat zij in de periode-DreesVan Schaik desondanks zeer succesvol was. Wij doelen vooral op de top die
in de persoon van chef-staf generaal Kruis een uiterst ambitieus en doelbe
wust pleitbezorger van zijn (financiële) belangen had. De marine deed het
misschien nog beter, omdat zij discreter opereerde en een uitstekende public
relations had. Ondanks het feit dat de krijgsmacht haar uitgaven nauwelijks
kon verantwoorden, het met de efficiency bedroevend was gesteld en zij
niet kon garanderen dat een verhoogd budget op een zinvolle manier zou
worden besteed, slaagde zij er toch in enorme bedragen in Den Haag los te
weken. Dat lag niet alleen aan het overdonderende optreden van Kruis of
aan zijn timide tegenspeler Schokking. De onzekere internationale situatie
(Indonesië, Korea) speelde zeker een rol. Daarnaast bleef de Kamer van veel
informatie verstoken omdat het beleid werd voorgekookt tijdens geheim
overleg in de Defensiecommissie. Van doorslaggevend belang was echter
het feit dat de militaire top handig gebruik wist te maken van de druk die de
VS uitoefenden om het defensiebudget te verhogen, in de wetenschap dat
regering noch parlement de Marshallhulp op het spel wenste te zetten.
Begin 1951 ging zelfs Lieftinck overstag na de toezegging van Amerikaanse
hulp bij de opbouw van de krijgsmacht. Toen de ontevreden 'Kruls-lobby'
er nog een schepje bovenop deed, was voor de regering de maat vol en ont
sloeg ze de generaal.
De invloed van het parlem ent p er beleidscluster

De hamvraag van drie delen parlementaire geschiedenis van het kabinetDrees-Van Schaik is: wat leert dit onderzoek ons over de invloed van het
parlement op het regeringsbeleid in deze periode? Met andere woorden: wat
wilde het regeerprogram, wat kon het parlement daaraan toevoegen of af
doen en wat was het eindresultaat? Daarbij dient men zich te realiseren dat
een deel van de parlementaire invloed al was 'opgebruikt' voor de rit be
gon, toen de fractievoorzitters hun invloed deden gelden op de kabinetsfor
matie, ook al was er geen sprake van een bindend regeerakkoord; het regeer
program werd zelfs nooit openbaar gemaakt. Een kort en eenduidig ant
woord op de vraag is niet te geven. Er ontstaat meer duidelijkheid als we in
het antwoord een structuur aanbrengen die in grote lijnen correspondeert
met de inhoud van de banden A, B, en C van dit boek: de sociaal-economi
sche en financiële sector, de beleidsdepartementen en de buitenlandse pro
blematiek in ruime zin (buitenlandse zaken, oorlog en marine, overzeese
gebiedsdelen). Voor elk van deze clusters geldt dat de parlementaire invloed
aan verschillende marges was gebonden. Bij dat antwoord fungeert het kabi
netsbeleid als vertrekpunt.
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De paradox van de geheimhouding
Als we kijken naar buitenlandse zaken, oorlog en marine en de dekolonisatie-politiek is geheimhouding een van de sleutelwoorden. Geheimhouding
tegenover publiek en parlement, valt natuurlijk niet te rijmen met de wet
gevende en de controlerende taken van de volksvertegenwoordiging. Het is
een klassiek dilemma. De regering moet in het internationale diplomatieke
verkeer genoeg ruimte hebben omdat onderhandelingen anders onmoge
lijk worden. De taak van het parlement blijft beperkt tot het mede bepalen
van de doelstellingen en het toetsen van het eindresultaat. Die toetsing is
bovendien een globale: de Kamer moet slikken of stikken. Zij kan de uit
komst van de onderhandelingen aanvaarden of verwerpen, maar zij kan
het resultaat niet amenderen, op onderdelen wijzigen. Dat zou immers tot
eindeloos diplomatiek geharrewar leiden.
Toch is het begrijpelijk dat de Kamer voortdurend geprobeerd heeft haar
invloed te versterken. Bij de debatten over Buitenlandse Zaken vormde dat
streven zelfs de hoofdschotel. Tot op zekere hoogte werd aan de wens van
de Kamer voldaan door de instelling van vaste kamercommissies. Substan
tiële invloed op het beleid kregen de kamercommissies niet, al was het
maar omdat ook zij in de regel aan de geheimhoudingsplicht gebonden wa
ren. Bovendien bestond het gevaar dat de commissies deformeerden tot 're
geringscommissies’. Dat gebeurde vooral met de commissies die zich met de
Indonesische kwestie bezighielden: de Commissie van Negen en de Indone
sische commissie. De regering gebruikte de commissies om politieke rug
dekking te krijgen en als 'filter' zodat de Kamer voldongen feiten zou
accepteren. Tijdens en na de RTC probeerde de Indonesische commissie,
later de commissie voor Uniezaken, weliswaar de politieke agenda te
bepalen, waarop de kwestie-Ambon bijvoorbeeld hoog zou moeten prijken,
maar de Indonesiërs trokken zich daar weinig van aan.
Dat brengt ons bij een merkwaardige paradox. Men zou verwachten dat
de regering haar zin zou kunnen doordrijven op die terreinen waarop de
invloed van het parlement beperkt is. Toch geven met name het defensieen het Indonesiëbeleid een heel ander beeld te zien. Geen enkel beleidster
rein laat zo'n scherp contrast zien tussen regeerprogram en eindresultaat als
deze twee. De verklaring moet uiteraard worden gezocht in externe facto
ren. De Koude Oorlog en de Indonesische revolutie hadden een eigen dyna
miek waarop parlement noch regering greep hadden.
Zo slaagde het kabinet er niet in zijn twee belangrijkste beleidsvoorne
mens op defensiegebied te verwezenlijken: het binnen de perken houden
van de defensie-uitgaven en prioriteit verlenen aan de opbouw van de
land- en luchtstrijdkrachten. Inzake de marine liet de Kamer, de PvdA en
de CPN uitgezonderd, zich leiden door prestige-overwegingen, waarmee ze
zelfs de NAVO-bondgenoten trotseerde. Een middelgrote zeevarende mo
gendheid zou het zich niet kunnen veroorloven haar marine te verwaar
lozen. De kwestie van de defensie-uitgaven lag gecompliceerder. Hoewel
het voor de regering klip en klaar was dat de krijgsmacht de gevoteerde
gelden niet op een efficiënte en zinvolle manier wist te besteden, bracht zij
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daar de Kamer niet volledig van op de hoogte. Het schokkende onderzoek
van staatssecretaris Fockema Andreae bleef binnenskamers, wellicht om
verantwoordelijk minister Schokking te ontzien. De regering verspeelde
daarmee haar kans om de Kamer aan haar zijde te krijgen. Het parlement
bleek wel ontvankelijk voor de verlangens van de legerleiding en voor de
druk van de VS c.q. de NAVO om de defensie-uitgaven op te voeren. Ge
zien de gespannen internationale situatie leek het parlement de eigen twij
fels over de efficiency van de krijgsmacht terzijde te schuiven. Tijdens de
formatie van 1951 ging de kogel door de kerk: het gereconstrueerde kabinet
verhoogde het budget nadat de VS hulp hadden toegezegd bij de opbouw
van de krijgsmacht. Het parlement kon bogen op een 'overwinning', maar
had tegelijkertijd de grootste moeite met de noodzakelijke ombuigingen in
de uitgavensfeer. Infrastructuur en lonen, toch al zuinig bedeeld, werden
verder afgeknepen. Voor de infrastructuur bood de Marshallhulp soelaas.
Slaagde het parlement er nog in deels zijn stempel te drukken op het de
fensiebeleid, de greep op de Indonesische kwestie verloor het geheel. Hoe
wel het eindresultaat in december 1949 nog het meest in de buurt kwam
van wat de PvdA aanvaardbaar vond - een federale staat, in een vederlichte
unie met Nederland verbonden - was dat meer toeval dan bewuste politiek
en bovendien al snel achterhaald. De RIS was immers maar een kort leven
beschoren. Van het regeerprogram, toegeschreven naar een tweederde ka
mermeerderheid die een 'duurzame en reële’ Nederlands-Indonesische
unie voor ogen stond, kwam in ieder geval niets terecht. Enigszins naïef
was eenieder ervan uitgegaan dat nieuwe staatkundige verhoudingen een
zijdig konden worden opgelegd en dankbaar door de Indonesiërs zouden
worden aanvaard. De Kamer werd voortdurend overrompeld, keek ernaar,
ruziede, dreigde met kabinetscrises maar schrok terug voor de consequen
ties. De fractievoorzitters hielden hoogdravende, door de feiten achterhaal
de staatkundige beschouwingen, maar moesten zich uiteindelijk bij de fei
ten neerleggen.
Voor de machteloosheid van het parlement zijn vele redenen aan te voe
ren. We wezen al op het feit dat het vertrouwelijke karakter van de onder
handelingen plenair overleg met de Kamer verhinderde - Drees hield daar
strikt de hand aan - en op het oneigenlijke gebruik dat de regering maakte
van de vaste kamercommissie en de Commissie van Negen. Voorts had de
Kamer haar fiat gegeven aan de Noodwet die de regering bijzondere be
voegdheden verschafte. Vanaf januari 1949 plaatste de regering de volksver
tegenwoordiging herhaaldelijk voor voldongen feiten. De Kamer beklaagde
zich daar wel over, maar verbond er geen consequenties aan. De fractievoor
zitters zaten met hun eigen dilemma's en conflicten, onderling en binnen
de eigen partij. Elk op de spits gedreven conflict met de regering zou als een
fragmentatiebom binnen de fracties kunnen werken. Van der Goes van
Naters slaagde er slechts met de grootste moeite in zijn fractie op één lijn te
houden bij de tweede politionele actie. De PvdA kon daarom niet veel an
ders doen dan toekijken en voorzichtig 'morren'. De CHU was permanent
verdeeld en Rommes dreigementen met een kabinetscrisis bezaten deels het
karakter van blufpoker: op eensgezinde steun van de KVP-fractie kon hij
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uiteindelijk niet rekenen, en ook niet op de VVD en de CHU. Toen Oud tij
dens de begrotingsdebatten van juli 1950 de kwestie-Ambon hoog opspeelde
gaf op zijn beurt Romme niet thuis. Romme en Oud wilden niet eikaars
gevangene zijn. Doorslaggevend was echter de (financiële) afhankelijkheid
van de VS, die in de Indonesische nationalisten een anticommunistische
bondgenoot zagen en die in de Veiligheidsraad de eerste viool speelden. De
centrum-rechtse meerderheid probeerde met veel dramatiek en retoriek het
kabinet aan het regeerprogram te houden, maar dat program was al op het
moment van neerschrijven onuitvoerbaar, hetgeen Stikker bijvoorbeeld
wel toegaf, maar Romme en Oud niet. Daarom werkte het parlementaire
stelsel als een dwarslaesie in de besluitvorming van het kabinet.
De manier waarop het kabinet struikelde over de Nieuw-Guineakwestie
was wellicht typerend voor het optreden van een onzekere, verdeelde Ka
mer. De meerderheid wilde het kabinet op dat moment helemaal niet kwijt.
Toch stapte Stikker op nadat de hele VVD-fractie Ouds motie van wantrou
wen had gesteund. Vervolgens gaf het hele kabinet de pijp aan Maarten
omdat hiermee de basis aan het kabinet ontvallen was. Eens te meer bleek
dat een kabinetscrisis veelal een andere manier van dóórregeren is. Het gaf
Drees c.s. de ruimte in de beslotenheid van de formatie het regeringsbeleid
drastisch aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen: een enorme ver
hoging van de defensie-uitgaven en tegelijkertijd een reële loonsverlaging,
een combinatie waar elke sociaal-democraat van gruwt en hetgeen Drees
voordien niet voor zijn verantwoording wilde nemen.
Zo kon enkel Stikker zijn beleid vrijwel ongehinderd door het parlement
uitvoeren, en dan nog alleen maar voor zover er geen verbinding met de
Indonesische kwestie bestond. Op het stuk van Buitenlandse Zaken was het
regeerprogram trouwens ook aanmerkelijk vager dan over Oorlog en Mari
ne en Overzeese Gebiedsdelen. Het program sprak wel over het na te stre
ven doel, bijvoorbeeld de bevordering van de Europese integratie, maar niet
over de middelen, noch over de vorm. Deze passages uit het program ver
schaften Stikker een grote vrijheid van handelen, ook al foeterde het parle
ment voortdurend over het gebrek aan medezeggenschap. Stikker stoorde
zich nauwelijks aan de hooggestemde debatten in het parlement, vertelde
de Kamer wat zij graag hoorde, bijvoorbeeld dat hij een overtuigd Europees
federalist was (quod non), wierp haar bij tijd en wijle een kluifje toe, bij
voorbeeld in de vorm van een vaste kamercommissie voor de Eerste Ka
mer en... ging zijn eigen gang in de stille diplomatie. Slechts eenmaal moest
hij de kabinetskwestie stellen toen de Eerste Kamer hem kapittelde over de
omstreden grenscorrecties. Maar ook op dit punt was het regeerprogram
vaag genoeg om Stikker in het zadel te houden: harde eisen tegenover
Duitsland zouden slechts gehandhaafd kunnen blijven zolang de inter
nationale verhoudingen dat toelieten. En wie kon dat beter beoordelen dan
Stikker zelf?
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Dualisme als voonvaarde voor slagvaardige brede-basispolitiek
De verhouding tussen regering en parlement was in de periode-Drees-Van
Schaik een strikt dualistische: beide partijen gingen uit van gescheiden ver
antwoordelijkheden. Het extraparlementaire karakter van het kabinet stond
er bovendien borg voor dat er 'afstand' bewaard werd. Regering en rege
ringspartijen hadden elkander niet aan een regeerakkoord gebonden. Ster
ker nog: het regeerprogram werd niet openbaar gemaakt. De volksvertegen
woordiging zou gedurende de rit wel merken wat de plannen van de rege
ring waren, aldus Drees in zijn regeringsverklaring. Toch valt op dat dua
lisme, dat beide partijen een zekere mate van vrijheid van handelen zou
moeten garanderen, wel wat af te dingen. Vooral de invloed van de Kamer
op de sociaal-economische sector van het regeringsbeleid geeft aanleiding
tot nuancering. Behalve de CPN, die zich ook op dit punt volledig isoleerde
(èn door andere partijen geïsoleerd werd), had het parlement zich stilzwij
gend of expliciet gecommitteerd, bijvoorbeeld in partijprogramma’s, aan
een aantal randvoorwaarden, zoals die met name door Lieftinck en Van
den Brink waren gedicteerd. Aan de macro-economische doelstellingen van
het beleid viel niet te tornen: de sanering van de rijksbegroting, het herstel
van het evenwicht op de betalingsbalans en Van den Brinks industrialisatieprogramma genoten absolute prioriteit. Drees hamerde er bij voortduring
op: het ging niet aan dat de Kamer voortdurend geldverslindende wensen
op het bord van het kabinet deponeerde, terwijl zij zich gelijktijdig beklaag
de over de stijgende uitgaven die het begrotingsevenwicht in gevaar brach
ten. Waarmee de discussie in de regel gesloten was. Zoals de meeste minis
ters vaak volgzame medewerkers van Lieftinck leken, zo liet het parlement
zich herhaaldelijk corrigeren door het rode potlood of de rode kaart van
Lieftinck. In principe viel dan voornamelijk over immateriële zaken te pra
ten.
Zoals gezegd, het regeerprogram voor Economische Zaken stond vooral
in het teken van industrialisatie en exportbevordering, het streven naar een
sluitende betalingsbalans en verruiming van de werkgelegenheid. De nood
zaak van dit alles werd niet betwist, wel de wijze waarop een en ander be
reikt moest worden. De PvdA en de CPN stonden overigens alleen in hun
opvatting dat de overheid het primaat diende te hebben in een geleide
(plan)economie. Van der Goes van Naters' aanval op Van den Brink over
deze kwestie, geplaatst bij de algemene beschouwingen voor 1950, werkte
daarom als een boemerang, ook al doordat Drees de beantwoording voor
zijn rekening nam. Logisch was geweest de aanval te openen bij de behan
deling van de begroting van Economische Zaken.
De enorme parlementaire bemoeienis met de wet op de PBO leverde een
sociaal-economische ordening op, die moeilijk verenigbaar bleek met een
vrije markteconomie en in de praktijk nauwelijks zou werken. CHU en
ARP haakten af omdat zij vasthielden aan de grondwettelijke eis publiek
rechtelijke organen bij wet in te stellen in plaats van bij amvb. De VVD
vreesde vooral te veel overheidsinvloed, hoewel de PvdA op dat punt fors
moest inleveren.
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Van den Brink kreeg alleen met kamerbrede oppositie te maken ter zake
van het middenstandsbeleid, beter gezegd het uitblijven van formele middenstandspolitiek in de vorm van lang beloofde wetgeving op het gebied
van winkelsluiting, vestiging en het cadeaustelsel. Vooral de VVD, de KVP
en de ARP waren ontstemd, maar ook zij accepteerden de uitleg van Van
den Brink, die het middenstandsbeleid waarschijnlijk van secundair belang
vond voor het algemene economische beleid.
De twee belangrijkste pijlers waarop het financiële beleid zou moeten
rusten waren volgens het regeerprogram: een sluitende rijksbegroting en
een rechtvaardig belastingbeleid, in verband waarmee o.a. verlichting van
de belastingdruk op de lage en middeninkomens in het vooruitzicht werd
gesteld. Ook hier zien we een op hoofdpunten bedeesd parlement dat zich
schikte naar een haast dictatoriaal optredende minister van Financiën.
De begrotingsdebatten waren van weinig betekenis omdat de cijfers ach
teraf vaak werden bijgesteld en een vloed van suppletoire begrotingen het
budgetrecht uitholde. De Kamer had ook geen enkele zeggenschap over de
besteding van de tegenwaardegelden. Zij zwichtte voor het argument van
Lieftinck dat de gulle schenker van de Marshallhulp zijn voorkeur voor de
besteding moest kunnen uitspreken. De uitgaven waren telkens hoger dan
begroot, daar hielp geen 'lieve moedertje’-kritiek van VVD, ARP en CHU
aan. Dat de belastingopbrengsten jaarlijks ook veel hoger uitvielen dan ge
raamd, deed niet af aan de kritiek, want de belastingdruk werd algemeen te
zwaar gevonden. De critici beschikten echter nauwelijks over alternatieven
voor het hoge uitgavenniveau, wat het Drees en Lieftinck eenvoudig
maakte de zwarte piet door te spelen naar de Kamer. Het begrotingsbeleid
kreeg zo toch vrij algemeen instemming. Welter, de ARP en de CPN vol
hardden in hun oppositierol.
Van een 'rechtvaardig belastingbeleid' en lastenverlichting kwam even
min veel terecht. De lastenverlichting voor de burgers bleef een fictie. Zij
werden bijvoorbeeld niet alleen geconfronteerd met stijgende huren, maar
ook met verhoogde indirecte belastingen, die algemeen als minder 'recht
vaardig' werden beschouwd. Lieftinck zag in de Koreacrisis aanleiding zijn
standpunt over de lastenverlichting bij te stellen: elke verlichting diende el
ders volledig te worden gecompenseerd. Telkens liet de Kamer zich over
bluffen door het machtswoord van Lieftinck, of door diens eis dat de Kamer
eerst met compensatievoorstellen op de proppen moest komen. Vooral de
PvdA had veel moeite met de onevenredig hoge bijdrage van de lagere in
komensgroepen aan de wederopbouw. Terwijl de prijzen geliberaliseerd
werden, bleven de lonen aan banden, hetgeen spanningen veroorzaakte
met en bij de verwante vakorganisaties.
Die PvdA-ergernis werd nog versterkt doordat het bedrijfsleven wèl een
lastenverlichting in de schoot geworpen kreeg met het oog op het stimu
leren van de investeringen. De belastingherziening 1949 werd in de Kamer
uitgebreid besproken, maar veel wijzigingen leverde dat niet op. Alleen de
PvdA en de CPN bleken voor handhaving van de ondernemingsbelasting
en de dividendbeperking. De afschaffing van de dividendbeperking werd op
initiatief van de financiële specialist van de KVP, Lucas, doorgedrukt door
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rechts, hoewel de PvdA de beperking als een onlosmakelijk deel van de wel
gehandhaafde loon- en huurstop beschouwde. Daarmee werd andermaal
een pijler onder de 'geleide' economie weggeslagen.
Ook bij de debatten over Wederopbouw en Volkshuisvesting gaf het par
lement regelmatig nummertjes voor de publieke tribune ten beste, zij het
dat bij die gelegenheden de politieke scheidslijnen minder duidelijk waren.
Het beste voorbeeld is de kwestie van de regionale verdeling van het woningbouwvolume. Geen parlementariër kan serieus gedacht hebben dat hij
die verdeling substantieel kon wijzigen. Maar hij kon het zich evenmin
veroorloven 'zijn' regio in de kou te laten staan, met als gevolg dat de par
lementaire woordvoerders zich in alle mogelijke bochten wrongen om aan
te tonen dat de woningnood het ernstigst was in de regio waar zij vandaan
kwamen. Tevergeefs natuurlijk.
Trouwens elke poging om het bouwbeleid te beïnvloeden was vergeefse
moeite. In 't Veld week geen duimbreed af van de macro-economische prio
riteiten die in de ministerraad waren opgesteld en waar de Kamer haar fiat
aan had gegeven. Het regeerprogram - 'genoegzame woongelegenheid voor
grote gezinnen', alle categorieën woningbouw worden 'zoveel mogelijk be
vorderd’ - was ook ruim genoeg om er alle kanten mee op te kunnen. Hoe
wel In 't Veld zijn krap gecalculeerde woningbouwprogramma's telkenjare
overtrof, slaagde het parlement er niet in de programma’s zelf naar boven
bij te stellen. Ook de debatten over de huurverhoging en over de afschaffing
van de rijksvoorschottenregeling werden gesmoord in het macro-economi
sche dwangbuis en het machtsvertoon van Lieftinck. De forse huurverho
ging die de confessionelen en de VVD wensten, was niet te rijmen met de
loon- en prijspolitiek. Het inflatiegevaar dwong de overheid, aldus Lief
tinck, een streep te zetten door de voorschotten voor de woningwetbouw.
Zo bleef de Kamer ook hier niet veel anders over dan zich te profileren
op immateriële zaken waaraan (nog) geen prijskaartje hing. Hoewel het re
geerprogram voorzag in 'genoegzame woongelegenheid voor grote gezin
nen' kozen In 't Veld en de PvdA toch principieel voor de bouw van zoveel
mogelijk kleine woningen, tot woede van Romme en zijn KVP. In 't Veld
werd gered door de ARP, die in 1949 öm ging met het oog op de 'belangen
van de huwenden'. Het enige aansprekende parlementaire succes valt te
noteren bij de Wederopbouwwet. De minister had op voorhand de meest
aanstootgevende centralistische bepalingen uit het wetsontwerp verwijderd,
wetende dat het anders kansloos zou zijn. Desondanks eiste het parlement
méér bevoegdheden voor de gemeentebesturen, waaraan In 't Veld tege
moet kwam. De grootschalige plannen van deze minister met de armetieri
ge duplexbouw ontmoetten zoveel weerstand in de Kamer, dat de gemeen
ten bij de uitvoering afhaakten.
Ook het regeerprogram voor Sociale Zaken was rijkelijk vaag. Het was
evident dat ook de sociale politiek voor een belangrijk deel in dienst stond
van de plannen van Van den Brink en Lieftinck. Zo zou de loon- en prijs
politiek 'constructief', 'gezond' en 'rechtvaardig' moeten zijn. Het parle
ment wist zich in zijn taak als medewetgever bovendien beperkt, omdat het
er in meerderheid blijk van gaf de uitkomsten van het tripartite overleg
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tussen sociale partners en regering te accepteren. Zo werd het loon- en prijs
beleid voor een zeer belangrijk deel buiten het parlement om bedisseld. De
regering bepaalde de marges, waarbij zij natuurlijk wel rekening hield met
toezeggingen aan de Kamer zoals een looncorrectie op de huurverhoging,
en binnen die marges werd onderhandeld in de Stichting van de Arbeid.
Daarmee was het pleit in feite beslecht.
Ook bij de afwikkeling van de Wachtgeld- en Werkloosheidswet was de
invloed van het voorafgaand tripartite overleg duidelijk merkbaar. Voort
durend verschool Joekes zich achter de resultaten daarvan. De Kamer kon
slechts op één belangrijk punt, de verdeelsleutel voor de betaling van de
premie van de werkloosheidsverzekering, een ingrijpende wijziging tot
stand brengen. De macro-economische doelstellingen speelden een door
slaggevende rol om de inwerkingtreding van de wet tot 1952 uit te stellen.
Bij de afwikkeling van het ontwerp-Wet op de ondernemingsraden deed
de Kamer haar invloed gelden door een versterking van de koppeling met
de PBO te bewerkstelligen, hetgeen vooral winst voor de KVP betekende.
Het feit dat er een aparte wet kwam - los van de PBO - was vooral een PvdAwens. En bij de afhandeling van de Wet betreffende de verplichte deelne
ming in een bedrijfspensioenfonds leed Joekes zelfs een gevoelige neder
laag. Vooral omdat het machtige groene front de kont tegen de krib gooide,
bleven de zelfstandigen gevrijwaard van de deelnameverplichting, waar
mee in feite de ratio aan de wet was ontnomen.
Ook Verkeer en Waterstaat ontkwam niet aan het rode potlood van Lief
tinck en Van den Brink. Mèt Wederopbouw en Volkshuisvesting leende dit
'kapitaalintensieve' departement zich het meest voor een Keynesiaanse
conjunctuurpolitiek, waarvan het kabinet zei een voorstander te zijn. De
schamele investeringen in waterstaatswerken werden slechts minimaal
verhoogd door elders uit de begroting van het departement geld weg te
halen en door een klein deel van de Marshallgelden hiervoor in te zetten.
Verder liet het parlement zich paaien met vage toezeggingen. Het gemak
waarmee de regering uit prestige-overwegingen miljoenensteun toezegde
aan de KLM stond in schril contrast met de elders beleden zuinigheid. Het
parlement deelde in meerderheid die overwegingen. Kortom: andermaal
stelde het parlement zich tevreden met correcties op onderdelen. De tolhef
fing voor de veerdiensten over de Westerschelde, die de emoties hoog deed
oplaaien, werd verlaagd maar niet afgeschaft, het gekritiseerde beleid inzake
de uitgifte van pachtboerderijen in de Noordoostpolder bleef gehandhaafd,
en de waterschappen die volgens het parlement in grote moeilijkheden ver
keerden, kregen slechts incidenteel financiële steun. Structureel veranderde
er niets.
Alleen het beleid inzake Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
wijkt af van het in deze paragraaf geschetste beeld. De invloed van het groe
ne front in en buiten het parlement was hier duidelijk merkbaar. Bij Land
bouw functioneerde een structuur van beleidsvorming waarbij het privaat
rechtelijk georganiseerde landbouwwezen als volwaardig partner was inge
schakeld. Op geen enkel ander beleidsterrein waren zoveel kwesties al in
kannen en kruiken vóór het parlement zich daarover moest uitspreken.
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Mansholt en het groene front waren het meestal eens èn zij kregen de
financiële ruimte om hun doelstellingen, primair het ontwikkelen van een
sterke export-bedrijfstak, te verwezenlijken. Wel moest Mansholt afzien
van de in het regeerprogram voorziene planmatige ordening. Agrarisch Ne
derland was regelmoe geworden. Een zekere liberalisatie was ook hier on
vermijdelijk. Alles bijeen regéérde de regering metterdaad en had het parle
mentaire debat veelal een partijpolitieke arena-functie, waardoor de rege
ringspartijen herkenbaar en ondergeschikt bleven. Meerderheidsvorming
tegen het regeringsbeleid raakte nooit de financieel-economische randvoor
waarden, maar wel de uitvoering en voornamelijk op onderdelen.
Imm ateriële zaken kosten niets
Waren de financieel-economische marges onaantastbaar, immateriële za
ken waren dat uiteraard niet. Justitie, Binnenlandse Zaken en Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen boden daarom volop ruimte voor parlemen
taire bemoeienis.
De justitieparagrafen in het regeerprogram, bijvoorbeeld die over 'vraag
stukken van zedelijken aard' en 'verbetering van het bestaande recht', be
vatten concrete voorstellen zoals 'doorvoering vernieuwing strafstelsel en
totstandkoming pleegkinderenwet' en 'verdere terhandneming van de
voorbereiding ener algemene herziening der Grondwet'. De deskundigheid
van de juridische specialisten in de Kamer èn de bereidheid van Wijers aan
de suggesties van het parlement tegemoet te komen waren van grote in
vloed op het resultaat van het gemeen overleg. Zo werden het wetsontwerp
op de economische delicten grondig en het ontwerp-Beginselenwet gevan
geniswezen en het ontwerp-Pleegkinderenwet op onderdelen gewijzigd.
Ook op het punt van de zedelijkheidswetgeving deed het parlement zich
gelden. De overheid als zedenmeester ging velen te ver. Daarom sneuvelde
het ontwerp-Bioscoopwet al in de schriftelijke fase. Zelfs de confessionelen,
vooral ARP en CHU, die zich in het doel van het ontwerp konden vinden,
waren van oordeel dat het de burgerlijke vrijheden te veel aantastte. Het
zelfde lot was het wetsontwerp op de Leesbibliotheken beschoren, zij het dat
het vernietigende oordeel van een negental vooraanstaande juristen en een
arrest van de Hoge Raad hier de doorslag gaven. De wijziging van de
Loterijwet en de wederinvoering van de totalisator haalden het wel, on
danks het tegensputteren van protestants-christelijke zijde. Al met al ook
hier: liberalisatie. Het zedelijkheidsoffensief dat vanaf 1945 met zoveel
kracht was ingezet liep langzaam maar zeker dood. En de Kamer had daar
vrede mee.
Nakaarten over de bijzondere rechtspleging bleek weinig zinvol. Met
steun van een kamermeerderheid, vooral van de KVP, werd het gratiebe
leid voortgezet. Eigenlijk wilde iedereen van de ellende af, uitgezonderd de
CPN en een enkele PvdA'er. Met succes drong de Kamer aan op een on
derzoek naar de misstanden in de kampen voor politieke delinquenten. In
de kwestie van het rechtsherstel voor joodse oorlogsslachtoffers bleek de in
vloed van de Kamer echter tekort te schieten. Het debat over het opmaken
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van akten van overlijden van kampslachtoffers was bizar. Vooral Lieftinck,
mede-verantwoordelijk minister omdat er successierechten in het geding
waren, liet zich van zijn meest formele kant zien toen hij kans zag de schat
kist te verrijken met een groot deel van de erfenissen van de, meest joodse,
kampslachtoffers.
Ook Binnenlandse Zaken ontkwam niet aan Lieftincks invloed, wat de
Kamer ook probeerde. Het regeerprogram mocht steun belijden aan 'herstel
en uitbreiding der autonome werkzaamheden van provincie en gemeen
ten' en een 'definitieve wettelijke voorziening der financiële verhouding
tussen Rijk, provinciën en gemeenten' in het vooruitzicht stellen, zodra fi
nanciële belangen van het Rijk in het geding waren, stonden regering en
parlement onwrikbaar tegenover elkaar. Daardoor bleven het politievraagstuk en de gemeentefinanciën slepende kwesties. De decentralisatie van de
brandweerzorg kreeg uiteindelijk onder het tweede kabinet-Drees zijn be
slag, maar daar waren ook geringe financiële belangen mee gemoeid. Alleen
het wetsontwerp-Gemeenschappelijke regelingen, dat volledig voldeed aan
de wensen van de Kamer, en waar Lieftinck geen bemoeienis mee had, pas
seerde soepel het parlement.
Een aantal anticommunistische maatregelen, in het regeerprogram fijn
tjes onder de kop 'Bevestiging der democratie' gerangschikt, werd in deze
kabinetsperiode geïnitieerd, maar pas in de volgende geëffectueerd. In de
regel kon de Kamer zich wel in de voorstellen vinden, maar haalde zij de
scherpste kantjes er vanaf, meestal op initiatief van de PvdA. Met name de
BVD en het ontwerp-Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
werden argwanend bekeken.
De VVD onderscheidde zich met haar felle kritiek op de Nota inzake de
burgerlijke verdediging, omdat deze geheel uitging van het principe van de
zelfbescherming. Voor zaken als schuilkelders was geen cent gereserveerd.
De VVD-kritiek ketste af op de schokbetonnen weigering van de regering
om meer geld voor de burgerlijke verdediging ter beschikking te stellen.
In twee andere geldkwesties, de salarissen voor topambtenaren en de
ambtenarenpensioenen, stonden regering en parlement lijnrecht tegenover
elkaar. In beide gevallen werd een oplossing gevonden, maar een schoon
heidsprijs verdiende die niet. De Kamer accepteerde een salarisverhoging
voor topambtenaren 'op afbetaling' omdat zij ten tijde van de Koreakwestie
geen kabinetscrisis wilde forceren. Een substantiële verhoging van de amb
tenarenpensioenen kwam er pas in juni 1951. Volgens de confessionelen en
de VVD was dit veel te laat, maar de Kamer zwichtte steeds voor een zekere
vorm van chantage: verwerping van de regeringsvoorstellen zou betekenen
dat gepensioneerde ambtenaren de eerste tijd geheel van een toelage ge
speend zouden blijven.
De onderwijsparagraaf in het regeerprogram beloofde vooral 'vernieu
wing van het onderwijs'. Hier kwam (nog) niet veel van terecht. De onderwijsnota-Rutten zou pas in de volgende kabinetsperiode verschijnen. De
verdere gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs leverde
geen enkel probleem op: de onderwijspacificatie was politiek zó beladen, dat
uitbreiding van de gelijkstelling naar andere vormen van onderwijs weinig
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of geen weerstand meer ontmoette bij traditioneel links. Een nieuwe
schoolstrijd was wel het laatste dat de doorbraakpartijen, PvdA en VVD,
konden gebruiken. De Kamer voerde wel principieel-ideologische discussies
en zij dwong Rutten ook de onderhandelingen over de onderwijzerssalarissen te heropenen, maar zij maakte het de minister verder nauwelijks moei
lijk.
Controle en m edeioetgeving door het parlem ent

In het voorafgaande hebben we gezien dat de invloed van het parlement
afhankelijk was van de aard van de verschillende beleidsclusters. Hierna
volgt een analyse van het gebruik van het parlementaire instrumentarium
(controlerende en medewetgevende bevoegdheden: moties, amendemen
ten, vragen etc.) en van het stemgedrag als aanvulling op het antwoord op
de vraag naar de invloed van het parlement op het regeringsbeleid.
Het parlem entaire instrumentarium
Op welke wijze maakte de Tweede Kamer van 1948 tot 1951 gebruik van de
machtsmiddelen die zij had om haar functioneren kracht bij te zetten?
Praktijkvoorbeelden vormen illustraties. Vooraf zij gemeld dat een van de
belangrijkste instrumenten bestaat uit het aansporen van de regering bij de
begrotingsbehandelingen en in de schriftelijke voorbereidingsfase. Bij af
doende antwoorden hoeft het hieronder genoemde zwaarder geschut niet
in stelling te worden gebracht. Dat geschut moet overigens niet onderschat
worden. Een eenvoudige vraag van een kamerlid kan tot gevolg hebben dat
verschillende ambtelijke molens overuren moeten draaien.
Initiatie/w etten bleven achterwege. Op 19 augustus 1948 vond wel de
tweede lezing plaats van een door Romme genomen initiatief tot grond
wetsherziening (dat de mogelijkheid schiep voor wettelijke regeling van de
burgerlijke staat van beleg). Het was de eerste keer in de parlementaire ge
schiedenis dat een dergelijk initiatief succesvol was.183 In maart 1950 nam
Van der Goes van Naters het al gememoreerde initiatief tot wijziging van
het Reglement van Orde.
Het budgetrecht werd geërodeerd. Uit de grondwet vloeit voort dat het
parlement vóóraf alle uitgaven van de overheid moet goedkeuren en de fi
nancieringsmiddelen moet vaststellen. In de creatieve boekhouding van
Lieftinck was het gebruikelijk dat de begrote inkomsten en uitgaven sterk
afweken van de uiteindelijke resultaten. In 1951 werd bijvoorbeeld een half
miljard meer ontvangen dan was geraamd. Sommige ministers wachtten
niet tot het parlement geld gevoteerd had, maar gingen verplichtingen aan
welke achteraf door indiening van een suppletoire begroting alsnog gedekt
werden. In de Kamer bestond wrevel hierover, maar zij durfde het niet aan
om er een halszaak van te maken.
Kortenhorst zag in het budgetrecht 'de oorsprong van de parlementaire
democratie: de regering kan daardoor niet eigenmachtig optreden en heeft
te allen tijde de Volksvertegenwoordiging nodig om in harmonisch samen802
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spel het algemeen belang van land en volk te dienen'. Dit recht werd vol
gens hem uitgehold wanneer de begrotingsdebatten niet afgewerkt waren
voor het betreffende dienstjaar begon.184 In 1947, 1948 en 1949 bleven respec
tievelijk vier, zes en drie belangrijke hoofdstukken onafgedaan toen het
kerstreces aanbrak. Reorganisatie van de werkwijze bracht dit probleem in
1951 tot een oplossing. Over de begroting van het ministerie van Oorlog die
vóór Kerstmis 1949 behandeld had moeten worden, werd pas vergaderd op
15 september 1950, kort voor Prinsjesdag en de presentatie van de nieuwe
begroting! Het aantal suppletoire begrotingen voor Oorlog en Marine in de
periode-Drees-Van Schaik was bijna ontelbaar. Het budgetrecht op dat be
leidsterrein was een farce geworden De begrotingen waren niet meer dan
probeersels, ofschoon het om fikse bedragen ging, zo'n 25% van de totale
rijksbegroting.
karikatuur O pland, de Volkskrant, 35 december 1949

In 1950 moest voor vrijwel alle hoofdstukken de stemming tot na het reces
worden uitgesteld in verband met het door J. Tuin (PvdA) ingediend amen
dement over de topsalarissen (een onderdeel van elke begroting; in dit ge
val maakte de Kamer dus krachtig gebruik van haar budgetrecht). Zes be
langrijke hoofdstukken waren toen nog in het geheel niet besproken.185 Als
zo'n hoofdstuk niet voor 1 januari was vastgesteld, mocht de minister
voorlopig beschikken over hoogstens 4/12 deel van de begrote bedragen van
het voorafgaande jaar. Het feit dat allerlei onverwachte ontwikkelingen de
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bodem wegsloegen onder begrotingscijfers droeg er toe bij dat het budget
recht materieel weinig voorstelde. De devaluatie in 1949 en de tegenvallers
na de Koreacrisis in 1950 zijn de belangrijkste voorbeelden daarvan. Bij de
besteding van de Marshallhulp (ongeveer ƒ 300 miljoen per jaar) had de
Amerikaanse senaat meer in de melk te brokken dan de Nederlandse
Tweede Kamer. Berucht waren de begrotingen van het Landbouw Egalisa
tiefonds waaruit de consumentensubsidies bekostigd werden. Deze pijler
van het loon- en prijsbeleid maakte voor 1948 een achtste deel van de totale
rijksbegroting uit. Verder waren alle begrotingen die rechtstreeks beïnvloed
werden door de Indonesische kwestie zeer onbetrouwbaar. Tevoren kon
moeilijk worden ingeschat hoeveel de strijd zou kosten en hoeveel de In
donesiërs wilden ’terugbetalen'. Een voorbeeld is het aan Indonesië ver
leende krediet van twee miljard, verspreid over vier jaar, waarbij vooraf
gaande parlementaire goedkeuring ontbrak. Extra uitgaven voor de BVD
werden niet verantwoord, zodat het parlement ook hier buitenspel stond.
Op deze wijze werd meer dan de helft van de totale rijksbegroting besteed
zonder voorafgaande parlementaire controle, wat bijna onvoorstelbaar is.
Het parlement berustte, deels omdat Lieftinck toch een uitstekend schatkistbewaarder bleek en zich steeds beriep op onvoorziene en gewijzigde om
standigheden.
Het recht van amendement is een uiterst belangrijk prerogatief van de
Tweede Kamer. Zij kan hierdoor wijzigingen brengen in door de regering
voorgestelde wetsontwerpen. Een amendement is ontoelaatbaar wanneer
het ontaardt in een initiatiefvoorstel of in destructie van het ontwerp.186 Dit
was min of meer het geval met het amendement-Van Sleen over pensioentoeslag van 16 maart 1949. Een amendement kan ook voor een minister on
aanvaardbaar zijn. De opvallendste voorbeelden daarvan waren het amen
dement-Romme op de Huurwet, het amendement-Van Sleen van juli 1950
over pensioentoeslag voor ambtenaren en het amendement-Lucas over fis
cale compensatie voor de middengroepen (oktober/november 1950).187 Lief
tinck dreigde vaak met dit wapen, en met succes. Het kwam regelmatig voor
dat een amendement werd overgenomen door de regering of, na toezeggin
gen van een minister, werd ingetrokken. De meeste amendementen in de
periode-Drees-Van Schaik werden ingediend op diverse belastingvoorstel
len, bij de wetsontwerpen op de bedrijfspensioenfondsen, de publiekrech
telijke bedrijfsorganisatie en de ondernemingsraden, het voorstel tot wij
ziging van de lager-onderwijswet, het ontwerp-Huurwet, het voorstel tot
huisvesting van repatrianten en dat van waarborgen voor KNIL-militairen.
Hier was de Kamer als mede-wetgever dus zeer actief, hoewel de kantteke
ning gemaakt moet worden dat het ene amendement belangrijke politieke
consequenties kan hebben, terwijl het andere enkel een technische of kosmetische correctie aanbrengt! Opmerkelijk was dat bij stemmingen over
amendementen de KVP drie keer bij de verliezers hoorde.188 De PvdA maar
liefst tweeëntwintig keer. De belangrijkste amendementen in de periodeDrees-Van Schaik waren die van Tilanus bij de grondwetsherziening van
1948 ('De Kroon der Unie') en van Oud bij de soevereiniteitsoverdracht
(waarborgen voor het zelfbeschikkingsrecht van de Indonesische volken).
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In bijlage VI van dit boek zijn de belangrijkste amendementen terug te vin
den.
Van 1930 tot 1934 werden jaarlijks ongeveer tien interpellaties gehouden.
Daarna zakte het aantal sterk terug. Van Raalte verklaarde deze daling uit
de zwakte van de oppositie en vooral uit het toegenomen contact tussen de
ministers en de Kamer.189 Het kabinet-Drees-Van Schaik had een draagvlak
dat tot het breedste behoort in onze parlementaire geschiedenis. Tijdens de
zittingsduur van dit kabinet (tweeëneenhalf jaar) vonden in de Tweede Ka
mer vijf interpellaties plaats: A.B. Roosjen (ARP) interpelleerde over onderwijzerssalarissen, Gortzak over aardappelprijzen, E.A. Vermeer (PvdA)
over de uitzending van militairen naar Indonesië; Van de Wetering over
Indische pensioenen en P.S. Gerbrandy (ARP) over het afvloeien van KNILmilitairen. In die tijd had een interpellatie een negatief imago. 'Het aanvra
gen van een interpellatie geeft een kleur aan datgene wat men te weten wil
komen. Een interpellatie werpt altijd schaduwen vooruit van een zeker
wantrouwen in het beleid van de regering', aldus de VVD’er Molenaar in
1949.190
De interpellant moest eerst toestemming hebben van de Kamer. Deze toe
stemming werd niet verleend, indien de regering bijvoorbeeld had toege
zegd dat over het onderwerp weldra een debat zou volgen of indien het niet
over regeringsdaden maar over geruchten ging. Een weigering van de eerste
soort deed zich in 1950 voor toen Suurhoff over de loon- en prijspolitiek
wilde interpelleren, het tweede in 1949 toen Wagenaar een interpellatie wil
de houden over geruchten dat de gulden zou devalueren. In totaal werd in
de periode-Drees-Van Schaik zeven maal toestemming verleend om te in
terpelleren. In twee gevallen is het, doordat de regering de aspirant-interpellant tevreden stelde, niet tot een werkelijke interpellatie gekomen. In juni
1949 bij voorbeeld kreeg Goedhart toestemming om de regering te interpel
leren over geweldsexcessen door Nederlandse soldaten in Indonesië begaan.
De regering beloofde een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen.
De interpellatie vond nooit plaats.191 Twee maal werd een interpellatieverzoek ingetrokken, vijf maal werd er een afgewezen. In vier gevallen werd
het de CPN niet toegestaan een interpellatie te houden. De eerste weigering
vond plaats op 5 april 1949 toen Gortzak verlof vroeg te mogen interpelle
ren over een geheime circulaire waarin het ministerie van Oorlog opriep
een lijst te maken van personeelsleden die een Slavische taal beheersten. De
CPN vond dit keer Kortenhorst en de ARP aan haar zijde. De Opmars sprak
van een merkwaardige uitslag en Paraat vond het weigeren van een inter
pellatie 'een heel ding', dat volgens het blad na de bevrijding nog niet was
voorgekom en.192 Al met al gold het interpellatierecht ten tijde van het ka
binet-Drees-Van Schaik als een 'zwaar' middel. Te zwaar volgens velen.
Eind 1951 adviseerde zelfs een KVP-commissie om hier wat aan te doen.
Het interpellatierecht werd volgens deze commissie op verkeerde wijze en
veel te weinig gebruikt.193
Iets minder uitzonderlijk en veel minder beladen waren m on delin ge
vragen. Zoals eerder gezegd wilde Kortenhorst dit instituut omvormen tot
Question time. Begin oktober 1948 ging minister Mansholt als eerste onder
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het mes: Suurhoff stelde hem vragen over de vleesschaarste.194 Het aantal
gestelde vragen nam langzaam toe van vijf in het parlementaire jaar 19481949 naar elf het daaropvolgende jaar. In 1952 zou door toedoen van Kor
tenhorst het Reglement van Orde worden aangevuld met de bepaling dat
ook anderen dan de vragensteller aanvullende mondelinge vragen moch
ten stellen.
In het jaar 1948-1949 werden door Tweede-Kamerleden 157 schriftelijke
vragen gesteld. Het volgende jaar daalde dit aantal tot 130. Beide cijfers wa
ren bijzonder laag: normaal was een aantal van tweehonderd; in het jaar
1931-1932 waren nog 347 vragen gesteld. Volgens Kortenhorst werden te
vaak vragen opgepot tot de begrotingsbehandeling, waardoor een beoorde
ling van het gevoerde beleid in het gedrang kwam. Hij adviseerde de ka
merleden meer vragen te stellen, rechtstreeks bij het ministerie.195
In een m otie spreekt de Tweede Kamer een oordeel uit over het rege
ringsbeleid of maakt zij een wens ten aanzien van dat beleid kenbaar. In de
periode-Drees-Van Schaik werden ruim zeventig moties ingediend, onge
veer dertig per jaar. Van die zeventig waren er tweeëndertig van de CPN.
De motie-De Groot over het Spanje van Franco kreeg de steun van de anti
katholieke SGP en de motie-Hoogcarspel over extra geld voor sociaal-zwakke blinden die van Welter en J.G.H. Cornelissen (VVD). Vóór de andere
dertig moties stemden alleen de communisten zelf. De KVP leed twee maal
een nederlaag bij stemmingen over moties: de motie-Van Sleen over de ge
huwde lerares (waarbij de KVP'er Chr.J.M. Mol met de oppositie mee
stemde) en de motie-Stapelkamp-Beernink over extra maatregelen voor ge
pensioneerden. Deze laatste stemming vond plaats op 28 september 1950 en
was opmerkelijk, niet alleen omdat de PvdA - tot ergernis van fractievoor
zitter Van der Goes van Naters - verdeeld stemde, maar ook omdat de uit
slag van de stemming (38 voor, 39 tegen) een paar uren later veranderd
werd in 39-38. De stem van Schouten zou door de griffier verkeerd zijn ge
teld. De PvdA leed vier keer een nederlaag: de motie-Willems (PvdA) over
het afgraven van de St. Pietersberg, de motie-Burger (PvdA) over een rege
ling voor oorlogsslachtoffers, de motie-De Kort (KVP) over beroepsvoorlichting en de motie-Burger over Franco-Spanje. In totaal werden elf moties
ingetrokken na toezeggingen van de regering. De belangrijkste daarvan was
de motie die Goedhart op 18 februari 1948 had ingediend, waarin hij vroeg
om een onafhankelijk onderzoek naar door Nederlandse troepen in Indo
nesië gepleegde mishandelingen en wandaden.196
Er werd gestemd over een aantal opmerkelijke moties. Op 18 februari
1949, na het aftreden van Sassen, werd een motie van wantrouwen inge
diend door Schouten. Deze kreeg enkel steun van ARP, SGP en KNP. In het
comité-generaal van 13 en 14 juli 1949 stelde de ARP opnieuw een motie
van wantrouwen voor, die vervolgens door PvdA, KVP, VVD en drie leden
van de CHU verworpen werd. Op 2 december 1949 stemden drie CHU-leden
als enigen tegen de motie-Peters (KVP), die zou uitlopen op de Mam
moetwet. Van bijzonder karakter was de motie-Romme van 29 juni 1950
die instemming betuigde met de regeringsverklaring troepen ter beschik
king te stellen aan de VN voor de strijd in Korea. In mei 1950 stelde Oud
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een motie voor waarin hij het beleid van de minister van Overzeese Ge
biedsdelen afkeurde. Hij kreeg enkel zijn eigen partij, de ARP, de SGP, Wel
ter en de helft van de CHU mee. Over de motie-Oud van januari 1951 zou
het kabinet struikelen. De VVD'er wilde - het kwam hiervóór al ter sprake een eventuele overdracht van de soevereiniteit van Nieuw-Guinea aan In
donesië laten afhangen van het oordeel van de Kamer. De motie werd ver
worpen (66 tegen, 26 voor), maar kreeg de steun van de volledige VVDfractie, de partij van minister Stikker die prompt aftrad.
Een zwaar middel is de parlementaire enquête: een onderzoek buiten de
minister om waarbij aan het parlement vergaande bevoegdheden zijn toe
gekend. Op 7 november 1947 besloot de Kamer een enquête in te stellen
naar het beleid van de Nederlandse regering in de periode 1940-1945. De en
quête nam negen jaar in beslag en resulteerde in een verslag van vijftien
duizend pagina’s (formaat Handelingen!). In de periode-Drees-Van Schaik
was een aantal kamerleden bijna volledig in beslag genomen door het werk
voor de Enquêtecommissie: voorzitter Donker (PvdA), later J. Schilthuis
(PvdA), Th.D.J.M. Koersen (KVP), Wttewaall van Stoetwegen (CHU) en B.J.
Stokvis (CPN) bijvoorbeeld. Velen werden opgeroepen, onder wie zittende
m inisters.197
Een relatief nieuw onderdeel van het instrumentarium vormde het on
derzoek in de vaste kamercommissies. Hierover nog een korte opmerking,
gelet op wat hiervóór al over die commissies werd gemeld. Vaste commis
sies die via het voorbereidend overleg een stevige grip leken te hebben op
het algemene beleid, vinden we bij de sectoren oorlog en marine en land
bouw. De invloed van de Westindische commissie was ook relatief (in ver
gelijking met andere vaste commissies in die tijd) groot. Hetzelfde geldt
voor de commissie voor Uniezaken, die in de loop van 1950 steeds meer vat
kreeg op het Nieuw-Guineabeleid. In de commissie voor buitenlandse za
ken en in de Indonesische commissie (inclusief haar eigenaardige voorgan
ger, de Commissie van Negen) werd de dorst van de kamerleden naar infor
matie onvoldoende gelest. Vraag en aanbod sloten er nauwelijks op elkaar
aan. De vergroting van de bevoegdheden van het parlement was in deze pe
riode niet voor niets het centrale punt op het beleidsterrein van buiten
landse zaken. De praktijk in de vaste commissie voor de handelspolitiek
week niet veel af van de drie andere internationale commissies. In het alge
meen wist deze commissie zelfs meer informatie los te krijgen. Het karakter
ervan lag namelijk niet zo gevoelig als allerlei mededelingen over de defen
siepolitiek of de Indonesische kwestie. Wat betreft de besprekingen met de
Amerikanen over de besteding van de zogenaamde tegenwaardegelden van
de Marshallhulp lag dat anders. Lieftinck was in dat geval enkel bereid tot
halfslachtig overleg, niet tot de openbare gedachtenwisseling die de com
missie wenste.198
Op veel andere beleidsterreinen school het belang van intensieve mon
delinge voorbereiding in tijdwinst bij technische kwesties. Een plenaire be
handeling hiervan zou in details verzanden en had dus weinig zin. De in
vloed van de vaste commissie voor privaat- en strafrecht - boordevol top
juristen - op de vormgeving van de Wet op de economische delicten, de Be807
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ginselenwet gevangeniswezen en de Pleegkinderwet was bijvoorbeeld aan
zienlijk. De commissies die actief waren op de terreinen van sociale zaken
en (in mindere mate) verkeer en waterstaat, wederopbouw en volkshuis
vesting, onderwijs en economische zaken ontplooiden zich steeds meer in
deze richting. Als het al tot een openbaar debat kwam over de ontwerpen
dan hadden de bijdragen soms ongeveer het karakter van feestredes ter be
groeting van de nieuwe wet, waaraan in besloten kring zo hard was meege
werkt.
Daarnaast moeten we nog wijzen op het vaak onderschatte parlementaire
wapen van de vertragingstactiek, een equivalent van het door de regering
'commissoriaal maken' van gevoelige kwesties. In de procedure van wets
ontwerp tot wet is de Tweede Kamer namelijk zo lang in beeld als zij dat
wil. Men zou dit kunnen noemen het 'recht van agenderen'. Een studie
over de parlementaire invloed op wetgeving in de periode van 1963 tot 1986
bracht aan het licht dat bij 6,25% van alle wetsontwerpen deze vorm van
uitstel tot afstel leidde. Daarnaast bleek dat de helft van de belangrijkste
voorstellen verdedigd werd door de opvolger van de minister die het voor
stel had ingediend.199 Bekende voorbeelden van beide uit de periode-DreesVan Schaik zijn respectievelijk het wetsontwerp dat de journalistieke ver
antwoordelijkheid wilde vastleggen en het ontwerp dat lichtvaardige echt
scheidingen moest tegengaan.
Tot slot de Eerste Kamer. Het tijdperk-Drees-Van Schaik leverde in de
Eerste Kamer één interpellatie (over de huurprijzen) en vijftien moties op.
In het parlementaire jaar 1948-1949 werden 32 schriftelijke vragen gesteld.
Het jaar daarop waren dat er 21. De interpellatie, zeven moties en de meeste
vragen waren afkomstig van de CPN. De communisten kregen bij één van
hun moties J.A.J. Barge (KVP) mee en bij een andere Wendelaar. Een op 16
augustus 1950 door Schalker ingediende motie over loonsverhoging kwam
op voorstel van Molenaar niet in behandeling. Overigens stemden een rui
me meerderheid van de KVP en drie PvdA'ers tegen Molenaars voorstel. In
totaal werden zes moties door de Eerste Kamer aangenomen; een motieKraaijvanger (KVP) werd op 7 februari 1950 ingetrokken na toezeggingen
van de regering. Opmerkelijk waren de moties-Kramer over de veren over
de Westerschelde, die zowel in 1949 als in 1950 werden ingediend, en een
motie-Cramer (PvdA) over voortgezet onderwijs die lijnrecht inging tegen
een door de Tweede Kamer aangenomen motie-Peters.200 De Eerste Kamer
mist het recht van amendement, maar kan soms hetzelfde bereiken door
via een motie toezeggingen af te dwingen. Dat was bijvoorbeeld het geval
met de moties die J.A. Jonkman (PvdA) en Kerstens indienden bij de behan
deling van de Garantiewet voor burgerlijk overheidspersoneel in Indonesië
(respectievelijk m.b.t het hoger beroep en de samenstelling van een afvloei
ingscommissie) 201
Stemgedrag en strategie
Wij telden gedurende de zittingsperiode van het kabinet-Drees-Van Schaik
van 7 augustus 1948 tot 15 maart 1951 94 stemmingen over wetsontwerpen,
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artikelen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamende
menten. Over wetsontwerpen zelf werd zelden gestemd: meer dan 95%
werd aangenomen zonder hoofdelijke stemming. De gevallen waarin meer
dere partijen de voorzitter hebben verzocht om een aantekening dat ze, na
aanneming van een ontwerp zonder hoofdelijke stemming, tegenstanders
waren, hebben wij gerekend tot de stemmingen. Formeel is dit niet juist.
Zo'n aantekening heeft namelijk staatsrechtelijk geen enkele betekenis. In
dien een onderwerp zonder hoofdelijke stemming passeert, geldt het als
aangenomen met algemene stemmen. De CPN liet bijna altijd 'tegen' aante
kenen, de SGP deed dit een enkele keer. Wanneer deze partijen als enige te
genstemmen, is dat voor een stemmenanalyse niet interessant. Deze geval
len hebben we dan ook laten rusten.
Eerst een aantal kanttekeningen. In Nederland is stemonthouding niet
mogelijk. Ieder lid dat in de Kamer aanwezig is, brengt zijn stem uit. Men
kan zich wel aan stemming onttrekken door achter het rookgordijn te gaan
staan, zoals de antirevolutionair Stapelkamp op 12 oktober 1949 deed bij de
stemming over de Wet op de PBO (hijzelf was voorstander, zijn partijgeno
ten niet). Er is ook niet gekeken naar degenen die bij stemmingen afwezig
waren: een manco in de analyse. Een belangrijker manco is van kwalitatie
ve aard. De stemming over de PBO was natuurlijk van een heel ander kali
ber dan die over de samenvoeging van Hoogezand en Sappemeer ('Als we
het maar geen Sappezand noemen', grapte een kamerlid). Het is niet moge
lijk om elke stemming exact te wegen, maar toch moet geprobeerd worden
enigszins rekening te houden met de relatieve zwaarte van een onderwerp.
Een probleem voor een stemmenanalyse is de praktijk van het stemmen bij
zitten en opstaan, maar deze kamergymnastiek was onder Drees-Van Schaik
nog zeer ongebruikelijk. Pas sinds 1957-1958 zou er meer bij zitten en op
staan dan hoofdelijk gestemd worden, respectievelijk 45 en 32 keer.202 In to
taal werd in de periode 1948-1951 zes keer gestemd bij zitten en opstaan.
Verder kwam het twee keer voor dat de stemmen staakten 203 Een ander
probleem laat zich illustreren aan de hand van het amendement van Rom
me op de Huurwet. Romme wilde een huurverhoging van 20% in plaats
van de door de regering voorgestelde 15%. De motie werd door een 'onaan
vaardbaar' getroffen en vervolgens ingetrokken. Er is dus nooit over ge
stemd, zodat deze KVP-nederlaag niet in onze stemmenanalyse is meegeno
men. Vergelijkbaar is de geschiedenis rondom de motie-Stapelkamp waarin
gevraagd werd om de ondernemingsraden in de wet op de PBO op te ne
men. De KVP was het hiermee eens, maar stemde tegen op aandringen van
coalitiepartner PvdA. Er was tevoren een deal tot stand gekomen, waarbij de
PvdA op een ander belangrijk punt de KVP haar zin had gegeven.204
Wanneer alle debatten in de periode-Drees-Van Schaik op een rijtje wor
den gezet krijgen we een lijst met ruim 180 onderwerpen. Als we daaruit de
stemmingen lichten, komen we op een getal van 94, verdeeld over 58 on
derwerpen. Een globale analyse leidt tot de volgende conclusies.
De CPN zette zichzelf buitenspel. Ze ging in het algemeen hevig te keer
maar kreeg geen voet aan de grond. Dat neemt niet weg dat de overige par
tijen, beducht voor sociale onrust, vermoedelijk goed in de gaten hielden of
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de eisen van de CPN niet zo redelijk waren dat de arbeidersmassa’s erdoor
gemobiliseerd konden worden. De PvdA werd bovendien bedreigd door
stemmenverlies aan uiterst links, nu ze zelf gedwongen was een midden
koers te volgen. Vooral Drees wilde er op tijd bij zijn wanneer de arbeidersaanhang van zijn eigen partij voor communistische verlokkingen dreigde
te bezwijken. Soms stemde een enkeling van een andere partij mee met
CPN-voorstellen. Bijna even geïsoleerd aan de rechterzijde stonden SGP en
KNP. Het kwam nogal eens voor dat beide partijen bij stemmingen afwezig
waren. Vier maal zaten CPN en SGP als enigen in hetzelfde schuitje: als te
genstemmers bij de Werkloosheidswet, het Statuut van de Raad van Euro
pa en de Wet op de ondernemingsraden en als voorstemmers van de motie-De Groot met betrekking tot Franco-Spanje. Over de KVP-dissident Wel
ter is nog interessant te melden dat hij in negentien gevallen anders stemde
dan de KVP (wanneer die partij en bloc haar stem uitbracht). Veertien stem
mingen hadden met Indonesië te maken, twee met Suriname en drie met
detailkwesties op sociaal-economisch en financieel gebied.
Negentien maal stemde de CHU verdeeld: één op de vijf stemmingen
dus. Vakbondsvertegenwoordiger Kikkert stemde bij sociaal-economische
onderwerpen vaak mee met links en Wttewaall van Stoetwegen, Tilanus
en diezelfde Kikkert volgden meestal de regering in haar Indonesiëpolitiek.
Beernink nam een middenpositie in; Van der Feltz en Schmal bevonden
zich vaak in het kamp van de oppositie. Andere leden zwalkten wat heen
en weer. In twaalf gevallen leed de CHU een nederlaag bij stemmingen of
liet de partij 'tegen' aantekenen. Bij de VVD viel vijf maal een enkeling uit
de boot bij detailkwesties. Deze partij leed bij stemmingen maar liefst 27 ne
derlagen. De grootste oppositiepartij, de ARP, leed 36 nederlagen. Vijf keer
stemde deze partij verdeeld en vier maal viel een enkeling uit de boot.
De twee grootste partijen trokken gezamenlijk op in de Indonesische
kwestie. Daarnaast tellen we 29 PvdA-nederlagen bij stemmingen. Dit betrof
vooral door leden van deze partij ingediende moties en amendementen op
sociaal-economisch en fiscaal terrein. De KVP leed in de periode 1948-1951
maar zes nederlagen bij stemmingen, waarvan het amendement-Tuin over
de topsalarissen en de motie-Van Sleen over de gehuwde ambtenares de
belangrijkste waren. Ze had voortdurend de neiging om een middenpositie
te kiezen. Negen keer stemde de PvdA verdeeld bij ondergeschikte kwesties
(bij de loterijwet en de totalisator stemden leden van de Protestants-christelijke Werkgemeenschap tegen); J.M. Willems (Katholieke Werkgemeen
schap) viel uit de boot bij het omstreden amendement-De Kort over het bij
zonder onderwijs in Suriname, N. Stufkens (Protestantse Werkgemeen
schap) bij de afwikkeling van de geldzuivering. Scheps (Protestants-christelijke Werkgemeenschap) stelde zich in januari 1951 achter een motie-Tilanus, waarin werd voorgesteld te wachten met overdracht van Nieuw-Gui
nea tot er een volksraadpleging was gehouden. Goedhart, De Kadt en Scheps
stemden op 13 juli 1949 in comité-generaal tegen de door Romme voorge
stelde concepttekst met betrekking tot de besluiten over de Indonesische po
litiek die het parlement op die dag genomen had. Zes keer stemde de KVP
verdeeld. In bijna alle gevallen ging het om technische amendementen op
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het terrein van de belastingwetgeving. Het gebeurde maar zelden dat een
KVP-lid met de oppositie meeging: zo'n acht keer was dit het geval en al
leen bij detailkwesties.
Het is in het algemeen niet juist om een succes van een minister van het
extraparlementaire kabinet-Drees-Van Schaik te verkopen als winst voor de
partij waaruit die minister afkomstig was. Het was duidelijk dat Van Maar
seveen op Overzeese Gebiedsdelen niet deed wat Romme graag gewild zou
hebben en dat de afschaffing van de ondernemingsbelasting door Lieftinck
niet de keus van de PvdA was. Hetzelfde gold voor Mansholt die de boeren
meer economische vrijheid liet dan de partijgenoten wilden en voor Van
den Brink die verantwoordelijk was voor de staatsdeelneming in de breedbandwalserij van Hoogovens. In beide gevallen maakte hun eigen partijen
daar geen probleem van. De enige zekerheid ten aanzien van de winst- en
verliesrekening van de verschillende partijen is dat de VVD in januari 1951
de verliesposten zo hoog vond oplopen dat zij een conflict met de eigen’
minister en zelfs een kabinetscrisis voor haar rekening nam.
Aansluitend op het voorafgaande moet nog iets gezegd worden over de
zogenaamde derde macht, het door Oud vanaf april 1950 nagestreefde
machtsblok van ARP, CHU en VVD naast de katholieken en socialisten.
Waren er vooraf signalen die erop wezen dat de drie elkaar zouden vinden?
Een voorafschaduwing van een derde macht op sociaal-economisch gebied
lag misschien voor de hand. In het algemeen wensten ARP, CHU en VVD
de overheid inderdaad op afstand te houden, maar als we de debatten over
belastingen, huren, lonen en prijzen nader bekijken heeft zich daar nimmer
een derde macht afgetekend.205 Vóór de periode-Drees-Van Schaik trokken
de drie veel vaker één lijn. Bij zedelijkheidskwesties en onderwijsvraag
stukken sloot de VVD zich meestal aan bij de PvdA. Schouten was rigoreus
in zijn afwijzing van 'vrijdenkende' liberalen. De derde macht werd in de
periode 1948-1951 pas zichtbaar wanneer er over de PBO werd gediscussi
eerd. Ze begon zich duidelijker af te tekenen toen er problemen ontstonden
rondom Ambon en Nieuw-Guinea.
Om het beeld compleet te maken: het stemgedrag in de Eerste Kamer. In
de periode 1948-1951 werd daar dertig keer gestemd. De KVP zat in alle ge
vallen bij de winnaars, ofschoon negen maal verdeeld gestemd werd. Al
leen bij het hierboven genoemde besluit om een CPN-motie niet in behan
deling te nemen delfde een ruime meerderheid van de KVP-fractie het on
derspit. Notoire opposanten aan katholieke zijde waren de Limburgers Regout en Ruijs de Beerenbrouck. De PvdA leed nederlagen bij de wetsontwer
pen tot het schrappen van de dividendbeperking en het afschaffen van de
ondernemingsbelasting. In het laatste geval viel Kranenburg uit de boot.
Ook de PvdA stemde in negen gevallen zeer verdeeld. CHU, ARP en VVD
behoorden respectievelijk tien, acht en vijf maal tot de verliezers. Daarbij
waren de uiterst belangrijke stemmingen over de soevereiniteitsoverdracht
(ARP en CHU tegen) en de PBO (ARP, CHU èn VVD tegen). Vermeldens
waard is dat CNV-secretaris Schipper als enig antirevolutionair parlements
lid de moed had zich achter de PBO op te stellen.
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De kzvaliteit van (mede)wetgeving
De voornaamste taken van de Tweede Kamer liggen op wetgevend en con
trolerend gebied. In het parlementaire jaar 1948-1949 werden 207 wetsont
werpen goedgekeurd. Een jaar later was dit aantal toegenomen tot 249. Ter
vergelijking: Van Raalte telde voor de jaargang 1956-1957 228 goedgekeurde
ontwerpen en voor 1957-1958 slechts 161 206 We namen een steekproef van
honderd wetsontwerpen die in de periode-Drees-Van Schaik werden inge
diend: de ontwerpen met de nummers 1500 tot en met 1599. Dit honderdtal
werd tussen 9 december 1949 en 24 maart 1950 naar de Tweede Kamer ge
stuurd. Bij deze kwartaaloogst zaten 17 naturalisatie-ontwerpen. Van de res
terende 83, passeerden er 41 ongewijzigd de Staten-Generaal. Ongeveer de
helft van de voorstellen werd onderweg gewijzigd door de regering of de
Kamers. Dit cijfer stemt overeen met het door G. Visscher gevonden per
centage voor de periode 1963-1986. Hij berekende dat tweederde van de ont
werpen die voor verandering vatbaar waren inderdaad gewijzigd wer
den.207
Onder Drees-Van Schaik werd in gemeen overleg tussen regering en par
lement belangrijke wetgeving tot stand gebracht. Gezien de reacties in de ka
mers en in de parlementaire pers waren hoogtepunten: de soevereiniteits
overdracht aan Indonesië, het NAVO-verdrag, de Raad van Europa, de
Werkloosheidswet, de PBO en de Wet op de ondernemingsraden, de Wet
op de materiële oorlogsschade en de Huurwet. De beraadslagingen over de
ze kwesties namen vele dagen in beslag. Als voorbeeld de oogst van de
Huurwet: vijf moties, tweeëndertig amendementen, 148 kolommen Hande
lingen. In de Tweede-Kamerdebatten van de periode 1948-1951 kregen Indo
nesië, de belastingen, het loon- en prijsbeleid en de sociale voorzieningen
de meeste aandacht, ongeveer in die volgorde.
In de periode-Drees-Van Schaik werd geen enkel wetsontwerp afgestemd.
Wanneer dit dreigde te gebeuren, liet men het na de schriftelijke voorberei
ding simpelweg niet tot een confrontatie komen. In de periode 1948-1951
werden in vier gevallen de mondelinge beraadslagingen geschorst, hetgeen
in feite betekende dat het kabinet een zware nederlaag leed. Het ging om de
radiodistributie (geschorst op 23 november 1948), een amendement-Van
Sleen over pensioentoeslag (schorsing 16 maart 1949), de Paardenwet (be
handeling opgeschort op 16 maart 1950) en het amendement-Tuin over top
salarissen (met als gevolg schorsing van de behandeling van de begroting
voor Binnenlandse Zaken voor 1951 ).208 In de regel was de voorafscha
duwing van de machtsverhoudingen voldoende terug te vinden in de com
promissen die de regering in wetsontwerpen verwerkt had.
De methode-slikken-of-stikken noopte Eerste-Kamerleden tot terughou
dendheid. Een enkele keer moest de regering het machtswoord laten horen.
Zo dreigde minister Stikker op 21 april 1949 met een kabinetscrisis indien de
senaat niet akkoord zou gaan met een wetsontwerp inzake grenscorrecties
met Duitsland.209 Minister Teulings stelde de kabinetskwestie in de MvA,
gedateerd 19 oktober 1950, bij het wetsontwerp 1689: verhoging van pensioe
nen met een bijzondere toeslag. In het VV had de Eerste Kamer de Tweede
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Kamer verweten dat ze zich als een gevangene van het kabinet had laten be
handelen! Mede onder invloed van gewijzigde omstandigheden ging de
Eerste Kamer een confrontatie uit de weg.210 Het kwam in de periode-DreesVan Schaik maar één keer voor dat de behandeling van een wetsontwerp in
de Eerste Kamer moest worden geschorst, hetgeen de facto verwerping bete
kende. Op 20 juni 1950 besloot de Eerste Kamer dat aan de instelling van een
algemeen uitvoerrecht voor Nieuw-Guinea zo veel staatsrechtelijke haken
en ogen zaten dat de regering haar huiswerk opnieuw moest doen. Uitdruk
kelijk werd erop gewezen dat het hier ging om een typisch voorbeeld van
revisie, aangezien de Tweede Kamer niet op de hoogte kon zijn van de
rechtsorde die voor Nieuw-Guinea zou gelden na de soevereiniteits
overdracht.211 Vergelijkbaar was het intrekken door de regering van het op
22 juli door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp-Interimregeling
voor Suriname, nadat de Eerste Kamer daarover een vernietigend VV had
uitgebracht.212 We meldden al eerder dat er één novelle werd behandeld bij
de Wet op de geldzuivering, op 8 februari 1949.
In de loop van 1950 nam de kritiek toe op de kwaliteit van de wetgeving
in het algemeen. Het sociaal-democratische blad Paraat constateerde op het
einde van 1949 al een toenemende matheid en weet dit aan de te krappe
rantsoenering van de spreektijd door Kortenhorst. Begrotingsdebatten gin
gen ook enkel over oude koeien. Kon het niet doelmatiger? Het katholieke
dagblad De Tijd schreef de matte debatten op het conto van de kamerleden
zelf. Voor een aantal onderwerpen had de Kamer 'degelijke specialisten (...)
doch zij telt een vrij groot aantal middelmatigheden tegenover te weinig
uitblinkers'. In de Eerste Kamer hield KVP-fractievoorzitter Kropman op 14
februari 1950 een pleidooi tegen te veel wetgeving. Hij stak de draak met het
ontwerp-Pa ar den wet, met als gevolg dat minister Mansholt een maand later
overladen werd met kritiek en tot schorsing van de behandeling moest
overgaan. Het parlement leek regelmoe.213
Eind 1950 leek verbetering nog niet in zicht. 'De belangstelling voor de
zijde der Kamer (voor de begrotingsbehandelingen was) beperkter dan ooit
te voren', aldus Paraat. Het blad weet de desinteresse aan het gevoel van on
zekerheid over de politieke toestand, hangende de onderhandelingen tus
sen Indonesië en Nederland over de status van Nieuw-Guinea.214 In janu
ari 1951 struikelde het kabinet over deze kwestie, die blijkbaar haar schaduw
ver vooruit had geworpen. De kritiek hing waarschijnlijk samen met ver
ouderde werkmethoden en met de geringe functiewaardering van het ka
merlidmaatschap. We zagen al eerder dat de Kamer daaraan een mouw
trachtte te passen door verhoging van de schadeloosstelling met 15% en
modernisering van de werkwijze.
Wat had het parlement eigenlijk in de melk te brokken? 'Een ding staat
als een paal boven water: het Nederlandse parlement heeft een zeer groot
machtsvermogen en een heel breed machtsbereik; het heeft ook de midde
len om die macht te gebruiken’, schreef kamervoorzitter Anne Vondeling
in 1976.215 Waren uitlatingen over 'dalende kwaliteit' in de kranten van die
dagen ingegeven door partijpolitieke overwegingen? Algemene uitspraken
over het niveau van de discussies en de mate waarin zelfcensuur werd toe813
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gepast zijn onbetrouwbaar vanwege de grote verschillen per onderwerp, per
partij en per kamerlid. Het koninklijke prerogatief van gratieverlening bij
voorbeeld weerhield de volksvertegenwoordigers van doorvragen. Wan
neer men de structuurvormende wetten van de periode 1948-1951 bij elkaar
optelt - Werkloosheidswet, PBO-wet (de instelling van de SER), Huurwet,
de Wet op de materiële oorlogsschade, de Wet economische delicten, de Be
ginselenwet gevangeniswezen, de Soevereiniteitsoverdracht etcetera - en
men voegt daarbij de devaluatie, Korea, de eerste industrialisatienota, de
heroriëntering op het terrein van de buitenlandse politiek, de verhoging
van de defensie-uitgaven en de liberalisatie van de economie, dan heeft het
kabinet enorm veel tot stand gebracht - in gemeen overleg met de Staten
G eneraal.
Daaraan voorafgaand had de werking van het parlementair stelsel bij de
formatie van het kabinet al gezorgd voor een regeerprogram dat voor de
overgrote meerderheid van de Staten-Generaal aanvaardbaar was. De wer
king van dat zelfde stelsel bepaalde óók de besluitvorming in de minister
raad. Kortom, Nederland bezat in de jaren 1948-1951 weer een parlemen
taire democratie, door de verzuiling nauw verbonden met het electoraat. De
grote thema's waren: liberalisatie, sociale ordening, rechtsherstel, infrastruc
turele opbouw, anticommunisme, dekolonisatie van Indonesië en integra
tie in westerse bondgenootschappen en samenwerkingsverbanden. Wat be
gon als herstel en vernieuwing onder Schermerhorn en Beel, zette zich
krachtig door onder Drees met als schaduwzijde een ongekende (herbew a
pening die circa 30% van de rijksbegroting opslokte. Ter wille en ter bescher
ming van de democratie waren alle democratische partijen bereid dat offer
te brengen, want mei 1940 mocht zich nooit meer herhalen. Zo vormden de
crisisjaren dertig een spookbeeld voor de volksvertegenwoordigers, dat door
sociale ordening en overheidsingrijpen uitgebannen moest worden.
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BIJLAGE I
Biografische gegevens van de in dit boek genoemde kamerleden*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

opleiding
vroegere functies
functies 1948-1951
kamerlidmaatschap en parlementaire functies
politiek verleden
karakterisering door derden
typerende uitspraken

Algera, J. (Leeuwarden) ARP (TK) *28-3-1902
1. christelijke HBS; rechten RU Groningen
2. ambtenaar Provinciale Griffie van Friesland en Provinciale Biblio
theek van Friesland; lid gemeenteraad en waarnemend burgemees
ter Leeuwarden
3. lid Gedeputeerde Staten Friesland; lid Zuiderzeeraad; lid Electriciteitsraad
4. 21-9-1937; lid vaste commissie voor openbare werken, verkeer en
waterstaat c.q. voor verkeer en waterstaat; lid Parlementaire En
quêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
6. 'Als mens bijzonder sympathiek, uiterst betrouwbaar en correct.' (Puchinger, Tilanus); 'Een
politiek weinig geprononceerd figuur.' (Bosscher)
Algra, H. (Leeuwarden) ARP (EK) *5-1-1896
1. lagere school Wirdum; normaallessen te Wommels; akte voor on
derwijzer; hoofdakte; privaatlessen Grieks en Latijn; MO-akten ge
schiedenis en Nederlands; RU Groningen
2. 'los' arbeider; leraar kweekschool; leraar Nederlands en geschie
denis gymnasium Kampen en Huizum; schreef diverse werken op
historisch gebied; Fries vormingswerk buiten schoolverband; gaf
als gevangene in Sint-M ichielsgestel en Beekvliet tijdens de
Tweede Wereldoorlog lezingen over de vaderlandse geschiedenis
3. hoofdredacteur Friesch Dagblad; voorzitter Nederlandse Bond van
Jongelingsverenigingen op Gereformeerde grondslag; hoofdredacteur Gereformeerd Jonge-

lingsblad

*

Samengesteld door P.G.T.W. van Griensven. In deze bijlage zijn tevens de kamerleden
opgenomen die nog niet in band A of B zijn geportretteerd. De foto's zijn afkomstig uit
Keesings Historisch Archief 1948, p. 7666 a-h; Archief Eerste Kamer, Den Haag (Kapteijn); Stichting Katholiek Leven in Beeld/Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
(Fens, De Graaf, Van Koeverden, Kuiper); Gemeente-archief Havelte (De Dreu); Persoon
lijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (Amsterdam 1938) (Wen
delaar, Wibaut); Keesings Historisch Archief 1959, p. 14969 (Klompé); K. ter Laan, Gro
ninger encyclopedie (Groningen 1954) (Tuin).
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4.

23-7-1946; lid defensiecommissie; lid vaste commissie voor Uniezaken; spreekt in Kamer
over onderwijs, defensie en buitenlandse zaken
5. startte reeds in 1905 zijn politieke activiteiten door als lagere-schoolleerling briefjes te
schrijven met een stemadvies van de bovenmeester aan de kiezers; werd als twintigjarige
afgevaardigd naar deputatenvergadering ARP; was voorzitter van de kiesvereniging in
Huizum en Leeuwarden
6. A lgra toonde zich (...) een overtuigd aanhanger van het dualisme in de verhouding van
regering en Staten-Generaal.’ ‘Door zijn ijver, kennis van zaken en het eigen karakter van
zijn redevoeringen had hij een gezaghebbende plaats in de Kamer. (...) Een gezag
hebbende, maar ook aparte plaats. Algra is geen gemakkelijk man. Niet alleen politieke
tegenstanders, maar ook zijn medeleden in de anti-revolutionaire fractie hebben dat
ervaren. Bij verschil van mening hanteert hij graag het wapen van een ironie, die
balanceert op de grens van het sarcasme.’ (W.F. de Gaay Fortman in: Puchinger, Dr.
Algra)-, 'Zijn standpunt in het Indonesische vraagstuk is het oppositionele standpunt van
de AR, maar de wijze waarop de heer Algra dit tot uiting brengt is rustiger dan men dat
van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer wel gewend is. Hij tracht er een opbouwend
element in te brengen.' (Stempels)
7. 'Defensie heb ik gekregen omdat niemand anders daar zin in had.' (Puchinger); 'Van de
Duitsers wordt terecht gezegd, dat zij vooral geen pogingen moeten doen om humoristisch
te zijn, omdat zij dan óf grof worden óf sentimenteel zijn, en het laatste alleen met
Weihnachten.' (HEK 1948-1949, p.734)
Andriessen, W.J. (Utrecht) KVP (TK) *24-2-1894
1. lager onderwijs; RK Arbeidersbeweging
2. textiel- en bouwbedrijf; voorzitter RK Bouwvakarbeidersbond 'St.
Joseph'; bestuurslid RKWV
3. voozitter KVP; lid dagelijks bestuur RKWV
4. EK 1933-1937; TK sinds 8-7-1937; lid vaste kamercommissie voor
openbare werken, verkeer en waterstaat; idem voor sociale verze
keringen in 1948-1949; idem voor wederopbouw en volkshuisvesting
vanaf 1950-1951
5. vertegenwoordigde RKWV in partijraad RKSP; 1946 op aandrang
van A.C. de Bruijn voorzitter van de KVP; 1951 polemiek met F.J.F.M. Duynstee over de
koers van de partij
6. diep gelovig katholiek met een wat gesloten karakter; kende zijn eigen kwaliteiten en
beperkingen; bedankte daarom enkele keren voor een ministerschap (BWN)
Anema, A. (Haarlem) ARP (EK) *10-2-1872
1. gymnasium; klassieke letteren UvA en VU; rechten RU Leiden; 1894
promotie
2. advocaat-procureur; journalist; raadsheer-plv. Gerechtshof Am
sterdam; hoogleraar VU (1904-1945); hoofdredacteur De Standaard
3. rustend lid Koninklijke Akademie van Wetenschappen; lid Perma
nent Hof van Arbitrage
4. 20-9-1921; sinds 1929 fractievoorzitter
5. vele juridisch-staatsrechtelijke publikaties; pleit (vóór Schouten
in de TK) in febr. 1950 voor een nationaal kabinet
6. 'In het Indonesisch debat mengde hij zich alleen, wanneer er staatsrechtelijke kwesties
aan de orde waren.’ (Stempels)
7. 'De druk der Indonesische kwestie is thans opgeheven. Het had naar onze mening anders
en beter kunnen en moeten gaan. Onze overzeese politiek heeft haar aanvang opgezet in
een fors folioformaat; zij is in een pijnlijk dun duodecimodeeltje beëindigd. Onder dit alles
is thans de eindstreep getrokken en ook wij erkennen dat als een voldongen feit. Onzerzijds
heeft het kabinet geen politiek van napleiten, van mokken en wrokken te verwachten; wij
wensen thans niet anders dan onze schouders mede te zetten onder de nieuwe taak,
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waarvoor het Kabinet nu is geplaatst. (...) Wij komen thans, na de opruiming der
Indonesische kwestie, met de hand toegestoken aan het Kabinet en aan de andere partijen
tot verenigden arbeid in ons nationaal belang. Wij hopen, dat die hand niet zal worden
teruggestoten, maar dat zij zal worden aanvaard voor gezamelijken opbouw van een betere
toekomst voor ons land en volk.' (HEK 1949-1950, p. 244).
Barge, J.A.J. (Leiden) KVP (EK) *27-1-1884
1. RK gymnasium; geneeskunde UvA; 1912 promotie
2. assistent anatomisch laboratorium; eerste prosector en privaatdo
cent voor anatomie en embryologie te Amsterdam; diverse publikaties, voornamelijk op het terrein van de geneeskunde
3. emeritus hoogleraar RU Leiden
4. 21-9-1937 tot 20-10-1949
5. behoorde tot de Heeren Zeventien, een groep gijzelaars in Sint-Michielsgestel die discussieerde over de naoorlogse ordening van Ne
derland
Beaufort, L.J.C. (Nijmegen) KVP (EK) *24-3-1890
1. gymnasium; Latijnse school van de minderbroeders; priesterstudie;
rechts- en staatswetenschappen UvA; 1924 promotie staatsweten
schappen; 1933 promotie rechtswetenschappen
2. docent filosofie; directeur ontwikkelingswerk RKWV; redacteur
Pro Pace; lid Economische Raad; lid Raad van Toezicht RK
Handelshoogeschool; rector gymnasium; lid Nederlandse delegatie
bij oprichtingsvergadering van de Verenigde Naties
3. woonde jaarlijks de Algemene vergadering van de VN bij; afgevaar
digde naar de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa;
buitengewoon hoogleraar volkenrecht Nijmegen; lid Hof van Arbitrage der NederlandsIndonesische Unie
4. TK 1937-1946; EK sinds 25-8-1948; lid vaste commissie voor buitenlandse politiek
5. Romme noemde hem 'mijn beste politiek adviseur' (Jungschleger)
6. 'Een man van groot gezag in de KVP-fractie en een groot deel van het jaar zat hij in New
York of Straatsburg. (...) De pater sprak elk jaar als regel één rede uit, een korte rede,
maar van formaat, en als het moest ook met een forse en scherpe afstraffing aan het adres
van de oppositie, maar voornaam voorgedragen als van iemand, die zich met moeite
verwaardigt om aan ongepastheden aandacht te schenken.' (Algra)
7. 'Internationale samenwerking dus. Maar dat betekent reeksen van conferenties, het
afvaardigen van gedelegeerden of deskundigen en dat kost geld. Nederlandse guldens en
vreemde, soms schaarse, vreemde valuta's. (...) Het aantal conferenties waaraan
Nederland deelneemt is groot, het aantal internationale vergaderingen zal wel in de drie
cijfers lopen, maar wat betekenen de daarvoor te maken kosten in verhouding tot het doel:
een vrij, en welvarend Nederland, een door vrede en voorspoed meer bewoonbare wereld.'
{HEK 1949-1950, p. 669)
Beem ink, H.K.J. (Rijswijk, Zuid-Holland) CHU (TK) *2-2-1910
1. gymnasium; rechten RU Utrecht
2. gemeente-ambtenaar
3. gemeentesecretaris Rijswijk; secretaris hoofdbestuur CHU
4. 4-6-1946
6. 'Nu was Beernink wel een stroef man om mee te onderhandelen.'
(Wttewaall van Stoetwegen); 'Een ijverig kamerlid. Wat hij be
handelt, doet hij goed, met nuchter inzicht en grote accuratesse.'
(Abspoel); Nuchter zakelijk, miste de gemoedelijkheid en vrien
delijkheid van Tilanus. (Van Spanning); 'Een strijdersnatuur, maar
zelden gelukkig in de keuze van zijn slagvelden.' (De Opmars, 3 okt. 1948)
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Berger, B.M. (Venlo) KVP (EK) *24-2-1887
1. pro-gymnasium Venlo; gymnasium Rolduc; rechten UvA, Leiden;
1918 promotie
2. 1919-1921 burgemeester Bolsward; lid Radioraad en Radio-controlecommissie; hoofdbestuurslid Limburgse vereniging 'Het Groene
Kruis'; president-commissaris van de NV Maasbuurtspoorweg; lid
scheidsgerecht voor het personeel der Nederlandse Spoorwegen; be
stuurslid Vereniging van zuidelijke gemeenten voor nakeuring van
films; bestuurslid Provinciaal economisch technologisch instituut,
afd. Limburg van de VNG; voorzitter Vereeniging tot bevordering
van het ambachtsonderwijs in N.-Limburg en van commissie van toezicht op de Tuinbouw
school Venlo
3. 1921 burgemeester Venlo
4. 23-7-1946
6. liefhebber van vooral Duitse en Scandinavische literatuur
Brandenburg, J. (Amsterdam) CPN (EK) *22-8-1899
1. lager onderwijs; zelfstudie
2. bouwvakarbeider
3. lid gemeenteraad Amsterdam
4. 23-7-1946; fractievoorzitter
5. 1938 lid dagelijks bestuur CPN; wilde na de bevrijding niet onmid
dellijk overgaan tot heroprichting van CPN, maar deze uitstellen;
drong aan op vorming van één socialistische massapartij en vooral
van één vakbeweging (De Jonge)
6. 'Jaap was een consequent communist en lastig voor gezagsdragers.
Maar veel tegenstanders, zowel in de raad als in het parlement, mochten hem graag.'
(Gortzak)
Brug, R. van der (Gouda) PvdA (TK) *3-8-1884
1. lager onderwijs
2. werkzaam in het drukkersbedrijf; verschillende functies in de vak
beweging
3. werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting
4. 20-11-1945
5. hoofdredacteur van De Christen-Democraat; lid hoofdbestuur van
de Christelijk-Sociale Partij; oprichter en voorzitter ChristelijkDemocratische Unie; redacteur Doorbraak; lid 'studiecommissie
politieke partijen'; tot tweede partijcongres lid partijbestuur PvdA
Bruijn, A.C. de (Utrecht) KVP (EK) * 5-11-1887
1. lager onderwijs, ambachtschool; opleiding in metaalbedrijf; oplei
ding maatschappelijk werk KAB; zelfstudie sociale en economische
wetenschappen
2 . secretaris en voorzitter RK Metaalbewerkersbond; lid gemeente
raad en Provinciale Staten Utrecht; 1920 lid Hoge Raad van de
Arbeid; 1926 lid dagelijks bestuur van de RKSP
voorzitter KAB
18-9-1929
lid Stichting van de Arbeid; maakte zich zeer sterk voor de terug
keer van de katholieke politieke partij na de bezetting; dreigde meer dan eens met de op
richting van een katholieke arbeiderspartij o.a. tijdens het conflict met F.J.F.M. Duynstee
over de koers van de partij in 1951
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in eigen kring gewaardeerd voor zijn jarenlange handhaving van de arbeidsvrede; als
KAB-voorzitter soms lastig; zelfverzekerd, vastberaden, onstuimig, in de politiek weinig
plooibaar. (BWN)
Bruins Slot, J.A.H.J.S. (Aerdenhout) ARP (TK) *8-1-1906
1. gymnasium; rechten VU; 1931 promotie
advocaat; burgemeester Abdorp; diverse functies binnen de Gere
formeerde kerken
hoofdredacteur Trouw
4-6-1946; lid Defensiecommissie; lid vaste commissie voor buiten
landse zaken
lid Contact Commissie Illegaliteit; publiceerde diverse artikelen
in Anti-Revolutionaire Staatkunde, het Calvinistisch Weekblad
en Thetnis; mede-oprichter Trouw; beijverde zich direct na de bevrijding met zijn krant voor het doen opgaan van ARP en CHU in één 'Christelijke Volks
partij'; bedankte in 1945 voor het ministerschap
6 . 'De rechtvaardiging, die de mens in Christus nodig heeft, was voor hem geen vrome frase,
maar nuchtere, niet piëtistisch beleefde werkelijkheid. (...) Echt populair is hij in brede
kringen van de AR-partij nooit geweest.' (Van Kaam in Bruins Slot); 'Uitstekend Kamer
lid: volbloed anti-revolutionair, gedegen kenner van de parlementaire geschiedenis, sterk
principieel gericht, en hij probeerde die gerichtheid ook waar te maken in de practische
politiek.' (Puchinger, Hergroepering); 'een zachtzinnig soort autoriteit, minder stoelend
op verworven macht dan op persoonlijk prestige (...) ook aardig, charmant, argeloos,
weerloos, verlegen en emotioneel' (Van Amerongen)
7. 'Het is mogelijk, dat velen in de Raad van Europa een soort van wonderboom zien. Ik niet.
Ik geloof dat het een gewoon stekje is, maar ik geloof ook, dat, als het maar aarde heeft
om te wortelen - en dat hebben de Regeringen in haar macht -, er wel groeimogelijkheden
zijn.' (HTK 1949-1950, p. 625); 'De crisis om Indonesië had ons in een controverse met
practisch alle andere politieke partijen gebracht. Want liberalen (Stikker 1948) en
christelijk-historischen (Schokking 1948) hadden de tekenen der tijden eerder verstaan.
Wij zaten in een noodlottig isolement.' (Bruins Slot)
Burger, J.A.W. (Dordrecht) PvdA (TK) *20-8-1904
1. mulo; HBS; rechten RU Utrecht en UvA
2 . advocaat en procureur Dordrecht; 1943-1944 minister zonder porte
feuille; 1944-1945 minister van Binnenlandse Zaken; 1945-1948 pre
sident tribunaal Dordrecht
20-11-1945
lid SDAP sinds 1929
'De vraag: "Waar is het socialisme gebleven?" heeft voor hem een
duidelijk antwoord: het was, is en zal zijn!' (De Kadt); 'bekend bij
politici om zijn "Fingerspitzengefühl"’ (Van Esterik, Van Tijn, Bur
ger); 'Burger was soms een wat rauwe vent, maar in het gewone leven mocht ik hem graag.'
(Puchinger, Tilanus)
7. over de NAVO: 'Hoe houdt men dit groeiende machtsapparaat in de hand? Dit is een
vraag van democratie, en degene, die bezig is de democratie te verdedigen, moet van dit
fatale probleem doordrongen zijn. Dit zijn buitengewoon belangrijke vragen, want hier is
ook denkbaar - laten wij dit toch uitspreken dat op een ogenblik dit apparaat in handen
komt van mensen, die denken in termen van preventieve oorlog. Dit heet dan ook
defensief.' (HTK 1948-1949, p. 1688)
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Cals, J.M .L.Th. (Nijmegen) KVP (TK) *18-7-1914
1. gymnasium; seminarie Rolduc; rechten KU Nijmegen
2. leraar Bisschoppelijk College Roermond
3. advocaat en procureur; plv. kantonrechter Nijmegen; plv. raads
heer Bijzonder Gerechtshof Arnhem; wetenschappelijk assistent
Rechtenfaculteit Nijmegen; voorzitter Mijnindustrieraad; voorzit
ter Katholieke Jeugdraad voor Nederland
19-8-1949 tot 14-3-1950
oprichter KVP-afdeling Nijmegen; voorzitter gemeenteraadsfractie KVP Nijmegen
Over zijn begroeting als Kamerlid door Gerbrandy: ’"Zo, bent u ook opgetrommeld om het
Koninkrijk te vernietigen?" Ik heb hem daarop ongeveer geantwoord: "Hoe kunt u nu van
een jongeman verwachten dat hij komt om iets te vernietigen? Die komt liever om iets op
te bouwen." Toen sloeg hij me keihard op de schouder, en zei: "Dat is een prachtig ant
woord, alleen maar jammer dat ze je verkeerd hebben ingelicht!"' (Puchinger, Hergroepe

ring)
Cornelissen, J.G.H. (Amsterdam) W D (TK) *22-8-1897
1. handelsschool
3. eigenaar levensmiddelenzaken; lid Provinciale Staten Noord-Holland; voorzitter Algemene Nederlandse Kruideniersbond
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor de middenstand
6. 'Een man van brede ervaring in zijn maatschappelijke groep.' (Ab
spoel)

Cramer, J. (Assen) PvdA (EK) *25-3-1899
1. studie RU Utrecht
2. adjunct-secretaris stichting Opbouw Drente
3. directeur van de stichting Opbouw Drente; lid van het college van
curatoren van de RU Groningen; voorzitter van de voogdijraad Assen
4. 20-11-1945 tot 15-7-1951
5. was tijdens WO II lid van het College van Vertrouwensmannen en
organisator van het verspreidingsapparaat van Vrij Nederland
6. 'Kende vóór 1940 eigenlijk alleen Drente goed en was er de man niet
naar om eigen denkbeelden met kracht te poneren. (...) Zoals hij in
het kader van het illegale Vrij Nederland hoog tegen Van Randwijk opzag, zo zag hij als
Vertrouwensman hoog op tegen Drees. "Bij hem vergeleken", zo deelde hij ons in '58 mee,
"voelde ik me maar een snotjongen. Op zijn kompas kon je varen en als hij er niet was, had
ik steeds een onrustig gevoel.’" (De Jong)
Dis, C.N. van (Den Haag) SGP (TK) *23-8-1893
1. HBS; TH Delft; scheikundig ir.
2. assistent TH; chemische industrie; directeur dagbladdrukkerij; re
dacteur dagblad; lid gemeenteraad Rotterdam
3. lid Provinciale Staten Gelderland; lid gemeenteraad Ermelo; secre
taris SGP
4. 1929-1937; 4-6-1946.
6. 'Naar ir. Van Dis wordt geluisterd, min of meer curiositeitshalve,
omdat hij in menig opzicht dwars ingaat tegen alles wat in onze
samenleving gemeengoed is geworden. Omdat hij als het ware op
treedt als een van de laatstlevende vertegenwoordigers van de reformatie in de letter
lijkste zin van het woord, die zich door dik en dun zal verzetten tegen alle verworven-
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heden sedert de Franse revolutie. En ook, omdat hij méént wat hij zegt.' (NRC geciteerd in

Wie is wie?)
7.

Over de Veiligheidsraad: 'Het is een instituut, waarin slechts belangenpolitiek gediend
en het recht met voeten getreden wordt.’ (HTK 1948-1949, p. 1304-1305)

Donker, L.A. (Rotterdam) PvdA (TK) *7-9-1899
1. HBS; rechten UvA
2. advocaat en procureur Rotterdam; lid gemeenteraad Rotterdam;
plv. griffier van de Raad van Beroep; voorzitter SDAP-fractie ge
meenteraad Rotterdam; hoofdredacteur Het Vrije Volk
3. advocaat; gemeenteraadslid; lid Provinciale Staten Zuid-Holland;
voorzitter Raad voor het Rechtsherstel
4. 2-10-1935; juridisch specialist van de fractie; lid (voorzitter) vaste
commissie voor privaat- en strafrecht; lid vaste commissie voor
Binnenlandse Veiligheidsdienst; volgde in 1951 Van der Goes van
Naters op als voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA
6. 'Hij was een scherp denker - maar het kwam er niet altijd uit. (...) was, geloof ik, knapper
dan ik. Maar misschien door zijn veelvuldige ziekten (hij is later, tijdens zijn ambts
periode, in het harnas gestorven), had hij iets pietepeuterigs. (...) Ik vond hem - en later
is dat wel gebleken - echt niet geschikt voor de vechterige baan van fractievoorzitter.’
(Van der Goes van Naters)
Donkersloot, N.A. (Amsterdam) PvdA (EK) *8-9-1902
1. Erasmiaans gymnasium Rotterdam; Nederlandse taal- en letter
kunde RU Leiden, Utrecht; 1929 promotie cum laude (Dc episode

van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894))
2.

leraar Rotterdams lyceum en lyceum Alpinium te Zuoz (Zwitser
land)
3. hoogleraar Nederlandse letterkunde UvA
4. 20-11-1945 tot 27-2-1949
5. nam in 1949 ontslag als lid van de Eerste Kamer uit protest tegen de
tweede politionele actie in Nederlands-Indië
6. schreef onder pseudoniemen Anthony Donker, Siem de Maat en Maarten de Rijk; publikaties o.a.: Schaduw der bergen (1935), Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde
(1945) en de dichtbundels Acheron, Grensen, Kruistochten en Gebroken licht (verschenen
tussen 1926 en 1934)
Dreu, H.J, de (Havelte) PvdA (EK) *17-3-1893
1. HBS; normaalschool; hoofdakte
2. onderwijzer Sloterdijk; schoolhoofd in Nederlands-Indië; redacteur
Het Indische Valk en De School; burgemeester van Havelte 19461949
3. sinds 1949 burgemeester van Assen
4. 19-2-1947
5. secretaris, voorzitter Indische Sociaal-Democratische Partij; 19301935 lid van de Volksraad; 1939-1941 en 1945-1946 gemeenteraads
lid Amsterdam
6. 'Een kleine pittige figuur, deze socialist. Zijn geluid over Indonesië is een geluid vol
begrip voor het zelfstandigheidsstreven van de Indonesische nationalisten.' (Stempels)
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Emmens, ƒ. (Naaldwijk) PvdA (TK) *7-12-1897
1. mulo; land- en tuinbouwonderwijs
3. tuinder
4. 12-8-1948
6. een goed spreker, die meer doet dan alleen van papier lezen (Paraat bij de maidenspeech
van Emmens in nov. 1948)
Feltz, W.F.E. baron van der (Middelburg) CHU (TK) *8-7-1882
1. gymnasium; rechten RU Leiden
2. advocaat procureur Arnhem; substituut-griffier kantongerecht Rot
terdam; ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kanton
gerecht; substituut-officier en officier van justitie bij de rechtbank
Middelburg; gemeenteraadslid Middelburg
3. lid Provinciale Staten van Zeeland
4. tot verkiezingen van 1946 enkele maanden Eerste-Kamerlid; 4-61946; lid vaste kamercommissie voor wederopbouw en volkshuis
vesting; juridische zaken in het algemeen en rechterlijke organisa
tie in het bijzonder hebben zijn specifieke belangstelling
Fens, J.J. (Breda) KVP (TK) *4-12-1900
1. gymnasium; HBS-B (Cadetten-school); KMA
2. 1945 lid Landstormcommissie
3. luitenant-kolonel der artillerie; algemeen hoofd van het onderwijs
aan de KMA
4. 23-6-1949; lid Indonesische commissie c.q. commissie Uniezaken; lid
defensiecommissie
6. 'voor KVP, voornaamste woordvoerder over defensievraagstukken
(ook buitenlandse zaken)’; 'in wie velen een mogelijk toekomstig
minister van Defensie zien’ (Abspoel); zag zich geroepen als opvol
ger van minister Schokking (Archief Romme, brief M. Klompé aan Romme)
7. 'De minister heeft, om aan veler en velerlei kritiek tegemoet te komen, een genoeglijk
vraag-en-antwoordspel ontworpen; naar mijn mening heeft hij echter vergeten, dat de
Memorie van Antwoord gericht is aan de Volksvertegenwoordiging, de vertegenwoordi
ging der bezorgden, die ook van deze leider willen vernemen, hoe ernstig de toestand wel
is, die de Regering er toe bracht, hogere offers te vragen; die willen vernemen dat de in de
pacten verbonden volken de dreiging kunnen en zullen overwinnen, als zij bereid zijn de
grootste offers te brengen, zeker offers van zweet, wellicht van bloed en tranen.’ (HTK
1949-1950, p. 2440)
Fiévez, A.H.J.L. ('s-Gravenhage) KVP (TK) * 22-7-1902
1. HBS; KMA; Hogere Krijgsschool
2. leraar te Utrecht; kolonel van de Generale Staf; topambtenaar op
het ministerie van Oorlog; lid van het hoofdbestuur van de RK
Officieren Vereniging; 1946-1948 minister van Oorlog; 1946 minister
van Marine ad interim
4. 27-7-1948 tot zijn overlijden op 30-4-1949
5. krijgsgevangen in Neurenberg, Stanislau en Neu Brandenburg, waar
hij het hoofd was van de geheime berichtendienst (radio) van de
krijgsgevangen Nederlandse officieren; schreef talrijke bijdragen in
de militaire vakpers en in dag- en weekbladen
6. ’Van de zijde van de rechtse oppositie heeft men wel geprobeerd hem er een verwijt van te
maken, dat hij niet deed als de heer Schagen van Leeuwen, die in november 1947 als
minister van marine was afgetreden, omdat hij bepaalde bezwaren tegen het Indonesische
beleid der regering had. Toen heeft Fiévez fel van zich afgebeten en duidelijk gezegd, dat
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hij zich zijn verantwoordelijkheden terdege bewust was. Hij wist trouwens steeds in het
parlement zijn mannetje te staan. Dat ging hem ook bijzonder gemakkelijk af.' (Stempels)
Fokkema, J. (Delft) ARP (TK) *1-2-1893
1. HBS; theologie RU Utrecht
2. ambtenaar bij de Raad van Arbeid te Sneek en later te Goes; predi
kant der Nederlands Hervormde Kerk te Sprang, te Amstelveen en
te Delft
3. lid gemeenteraad Delft; hulpprediker in Zaandam en Zijderveld
4. 4-6-1946
6. 'Wie de rechte, rijzige figuur van de "geachte afgevaardigde, de
heer Fokkema” in de katheder ziet staan en zijn stemgeluid de Ka
mer hoort vullen, twijfelt, ook zonder hem te kennen, er geen ogen
blik aan, dat hier een dominee aan het woord is. Maatschappelijk werk, jeugdvorming,
sociale aangelegenheden en geestelijke verzorging van hen die bij het leger dienen en van
de gevangenen zijn de onderwerpen, die ds. Fokkema als Kamerlid in het bijzonder tot zijn
terrein rekent.' (Abspoel)
Fortanier-de Wit, A. (Overveen) W D (TK) *19-4-1907
1. HBS; opleiding onderwijzeres
2. onderwijzeres; secretaresse Vereniging van industriescholen voor
meisjes; gemeenteraadslid Rotterdam; lid hoofdbestuur Eenheid
door Democratie (1937-1940)
4. 4-6-1946; deskundige op het gebied van de techniek van de onderwijswetgeving; lid vaste kamercommissie voor onderwijs; idem voor
de rijksuitgaven; idem voor sociale verzekeringen (vanaf 1950-1951)
6. 'kampioene van het openbaar onderwijs (...) zeer ad rem, charmant,
populair in de Kamer (...) jeugdig aandoende levendigheid. (...)
Men ziet mevrouw Fortanier dan ook zelden op haar vaste plaats zitten, maar nu eens in
druk discours gewikkeld met de Kamervoorzitter, dan weer soms geheel ter rechterzijde
van de Kamer bijgeschoven om te trachten medestanders voor een bepaald denkbeeld te
winnen of, ten slotte, een andermaal weer in een der nissen achter de Ministerstafel een
Minister stillekens interpellerend over de niet nakoming van een gedane toezegging of
over de schending van een belang.' (Abspoel)
Gerbrandy, P.S. ('s-Gravenhage) ARP (TK) *13-4-1885
1. gymnasium; rechten VU Amsterdam; 1911 promotie
2. advocaat en procureur Leiden, Sneek; lid gemeenteraad Sneek; lid
Provinciale Staten; lid Gedeputeerde Staten; hoogleraar handels-,
proces- en internationaal privaatrecht VU Amsterdam; 1939-1942
minister van Justitie; 1940-1945 minister-president; 1941-1942 mi
nister van Koloniën; 1942-1945 minister voor de Algemene Oorlog
voering van het Koninkrijk; voorzitter Raad voor het Rechtsherstel
3. sedert 1937 voorzitter van de Radioraad; plv. voorzitter Raad voor
het Rechtsherstel; voorzitter Comité Handhaving Rijkseenheid
4. 27-7-1948
6. 'bijzonder begaafd jurist (...) zeer onafhankelijk man. (...) Zijn genegenheid voor en zijn
afkeer van mensen waren fel en duurzaam.' (BWN); 'Gerbrandy, onstuimig, emotioneel, op
het kernpunt hard als graniet (...) een volstrekt onberekenbaar anti-revolutionair partij
lid dat tegelijkertijd nooit ernstige brokken maakte'. (...) verscheen 'tot ontsteltenis van
verscheidene leden van de fractie in 1948 in hun midden'. (Bremmer); volgens Romme: een
laudatoris temporis acti (een lofredenaar van het eigen verleden); 'Een typische represen
tant van de buitenparlementaire oppositie. Het comité Handhaving Rijkseenheid was
dan ook zijn comité.' (Stempels)
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7.

Bij debat soevereiniteitsoverdracht: 'Het is vandaag zeven jaar geleden, dat Koningin
Wilhelmina haar bekende radioboodschap tot het Nederlandse volk, de volkeren van
Indië en de wereld richtte. Voor deze Koninklijke rede draag ik persoonlijk mede de
verantwoordelijkheid. Ik moet beginnen met te verklaren, dat ik nooit had gedacht, dat
wij ooit voor dit wangedrocht, dat op het ogenblik vóór ons ligt, zouden komen te staan.’
(HTK 1949-1950, p. 852); 'Naar mijn mening wordt Indië overgeleverd aan de demonische
machten, die in Azië werken.' (Ibidem, p. 856); 'die afschuwelijke naam "Indonesië", die
ik zo slecht over mijn lippen kan krijgen.' (Ibidem, p. 854); 'Wij vernederen ons voor de
Veiligheidsraad. Ik kan het niet anders zeggen. Nederland is de mat geworden, waarop
dit afschuwelijke instituut zijn vuile voeten afveegt.' (De Opmars, 9 sept. 1949)

Gielen, J.J. (Roosendaal) KVP (TK) *26-9-1898
1. kweekschool; MO-akte Nederlands; Universiteit van Gent; 1931
promotie
2. onderwijzer; leraar Nederlands en geschiedenis; directeur school;
hoofdinspecteur lager onderwijs; schreef bloemlezingen en litera
tuurgeschiedenissen voor het middelbaar onderwijs en publiceerde
regelmatig in vakbladen; minister van OKW kabinet-Beel
3. hoogleraar in de praktische pedagogiek KU Nijmegen; 1949 vicevoorzitter van de KVP
4. 27-7-1948 tot 15-11-1949
5. in 1945 lid geworden van de NVB; politiek medewerker van het Limburgs Dagblad; lever
de vele bijdragen aan de KVP-bladen De Opmars, Politiek en Katholiek Staatkundig

M aandschrift
Goedhart, F.J. (Amsterdam) PvdA (TK) *25-1-1904
1. H BS
2. journalist; in de oorlog bekend onder het pseudoniem 'Pieter 't Hoen'
3. redacteur Parool; lid Comité Nationale Omroep
4. 29-11-1945 tot 3-6-1946; 8-10-1946
5. 1932-1934 lid Communistische Partij Holland, wegens 'partijvijandige handelingen' uit de partij gezet; hoofdbestuurder NVB; 19471949 adviserend lid van het PvdA partijbestuur (zonder stemrecht);
maakte in 1947 deel uit van de 'Nova Zembla-Club’ (met onder
anderen De Kadt, J.E. Stokvis, Nederhorst, Hofstra en Vermeer)
die op het standpunt stond dat Nederlands-Indië zo spoedig mogelijk moest worden over
gedragen aan de nationalisten
6. 'ontwikkelde zich tot felle anti-communist' (De Keizer); 'Goedhart was geen theoreticus,
maar een journalist die zijn stiel als een politieke daad zag en met zijn journalistiek de
grootst mogelijke politieke activiteit najoeg. (...) had een "bijna physieke" afkeer van de
Nederlandse neutraliteitspolitiek’ (De Keizer); 'volbloed reactionair' (Bruins Slot); 'Zijn
optreden in de Kamer werkt op de communistische leden, die dat optreden "provocerend"
achten, dikwijls sterk enerverend, hetgeen vaak tot interrupties en een enkele maal zelfs
tot incidenten leidt. (...) nam een nogal onafhankelijke - om niet te zeggen geïsoleerde positie in.' (Abspoel); 'Bijzonder heeft hij steeds op de bres gestaan wanneer er sprake van
was, dat er onjuist door Nederlandse militairen zou zijn opgetreden of dat de Republi
keinen tekort zou zijn gedaan. Dan wist hij altijd hevig te ageren.' (Stempels)
7. 'Communistische moties plegen altijd te worden ingediend om aan te tonen, hoe reac
tionair, fascistisch, kapitalistisch en Amerikaans gezind in het bijzonder de Partij van de
Arbeid is. Wij willen gaarne aan dit communistische spelletje medewerken en wij zullen
stelselmatig tegen alle communistische moties stemmen en de communistische partij daar
mede volop de gelegenheid geven om aan te tonen, dat wij inderdaad zo afschuwelijk re
actionair zijn.' (HTK 1948-1949, p. 1485)
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Goes van Naters, jhr. M. van der (Wassenaar) PvdA (TK) *21-12-1900
1. gymnasium; rechten RU Leiden; promotie 1930 (Het staatsbeeld der

Sociaal-dem ocratie)
2.
3.
4.
5.

6.

7.

advocaat; adviseur arbeidersbeweging Heerlen; cultureel werk in
Instituut voor Arbeidsontwikkeling
secretaris voorlopige Natuurbeschermingsraad; afgevaardigde as
semblée van de Raad van Europa
8-6-1937; fractievoorzitter (1945-1951); lid kamercommissie buiten
landse zaken; lid Grondwetscommissie
publikaties: Socialistische Staatsvernieuwing (1937); De leiding
van de Staat (1946); weigerde in 1946 portefeuille van Justitie; initiatiefnemer enquête
Regeringsbeleid 1940-1945; deed voorstel tot hervorming van het kamerwerk
Burger over Van der Goes’ fractievoorzitterschap: ‘Van der Goes wist het van tevoren en
vertelde het ook van tevoren. Nou, dan vraag je om verzet. Want dan viel iedereen die
het er niet mee eens was over je heen.’ (Van Esterik, Van Tijn, Burger); Duidelijke
bewondering voor een figuur als minister Stikker, die hij uitdrukkelijk niet beschouwde
als partijpolitieke figuur. Belangrijke rol in Indonesische vraagstuk; gaf in december 1946
als tweede ondertekenaar zijn naam aan motie-Romme-Van der Goes van Naters, de motie
die Linggadjati 'aankleedde'. (Stempels)
'Het was een ondankbare taak, zich altijd te moeten richten op de politiek van Drees - en
zó tot compromissen te komen. De onlustgevoelens hierover richtten zich tegen mij.' (Van
der Goes van Naters); 'Uit de Memorie van Antwoord krijg ik wel de indruk, dat men op
het Plein het Parlement eigenlijk niet "mag". Ik meen, dat dit een gevaarlijke toestand is,
die zo spoedig mogelijk moet veranderen.’ (HTK 1949-1950, p. 621)

Gortzak, H. (Amsterdam) CPN (TK) *25-4-1908
1. lager onderwijs; nijverheidsonderwijs
2. timmerman
3. gemeenteraadslid Amsterdam; lid Provinciale Staten Noord-Holland
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor onderwijs; idem voor we
deropbouw en volkshuisvesting
6. 'Met een scherp verstand uitgerust, weet de heer Gortzak, met een
aangeboren welsprekendheid over onderwerpen van de meest onder
scheiden aard in de Kamer het woord voerend, iedere voor hem on
gunstige situatie en elke mogelijke zwakke stee in een Ministerieel betoog op soms verbluffend-puntige wijze uit te buiten. Hij speelt ook het "parlementaire spel" correct mee.
Tussen de Kamervoorzitter en de heer Gortzak bestaat dan ook zeker geen permanente
gespannen verhouding.' (Abspoel); 'Heel anders dan Wagenaar ontwikkelde hij zich
verder ook tot een goed Kamerlid; van belang was daarbij vooral, dat hij zijn tekortko
mingen kende en bereid was die te verbeteren; overigens viel dat niet bij alle partijgenoten
in de smaak: zo wekte het veler ergernis of spot, dat Gortzak als Kamerlid spraakles nam
om zijn platte Amsterdamse accent te corrigeren.' (De Jonge)
7. 'Het lijkt me dat Nederland (en Indonesië) veel ellende bespaard was als de PvdA zich
eerder zonder voorbehoud had uitgesproken voor de Indonesische onafhankelijkheid. Wij
communisten zijn in ieder geval ondubbelzinniger geweest. Het leek op vechten tegen de
bierkaai maar we hielden ons aan de uitspraak van Willem van Oranje dat men
"geenszins behoeft te hopen om te handelen, noch te slagen om te volharden".' (Gortzak)
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Graaf, Th.M .J. de (Kerkdriel) KVP (TK) *27-11-1912
1. gymnasium-A St. Norbertuslyceum Roosendaal; indologie en In
disch recht RU Utrecht
2. 1937-1946 rechterlijk ambtenaar in Nederlands-Indië
3. 1946-1950 burgemeester van Maasdriel; 1950 burgemeester van Lisse
4. 21-9-1948; lid Indonesische commissie c.q. vaste commissie voor
Uniezaken; lid commissie van Negenmannen en als waarnemer
aanwezig bij alle vergaderingen van de sociale commissie ter RTC;
2e voorzitter garantiewetcommissie burgerlijk overheidspersoneel
Indonesië; 2e voorzitter garantiewetcommissie KNIL-militairen
5. ondanks aanbeveling van J.M. Pieters (Tilburgs hoogleraar Indologie) in 1948 om Kerstens
te nemen als Indonesisch specialist koos het presidium van de KVP voor De Graaf
7. N.a.v. soevereiniteitsoverdracht: 'Onder de oude verhoudingen moet niet alleen op
papier een streep worden getrokken, doch deze streep moet niet minder dik worden
getrokken in de door die oude verhoudingen beheerste geestelijke instellingen van nog zeer
velen.' (HTK 1949-1950, p. 843)
Groot, S. de (Amsterdam) CPN (TK) *19-7-1899
1. lager onderwijs; zelfstudie
2. sigarenmaker in Amsterdam; diamantbewerker
3. algemeen secretaris CPN
4. 20-11-1945
5. lid Belgische Diamantbewerkersbond; nam in 1921 deel aan oprichtingscongres Belgische Communistische Partij, lid partijbestuur en
politiek bureau; in 1923 België uitgewezen wegens communistische
agitatie tegen de bezetting van het Ruhrgebied; 1934 permanente
vertegenwoordiger van de Communistische Partij Holland bij Uit
voerend Comité van de Komintern; algemeen secretaris CPN; redacteur Eenheid ; hoofd
redacteur Het Volksdagblad; hoofdredacteur De Waarheid
6. 'Zijn functie als algemeen secretaris en zijn buitenlandse bezoeken doen hem slechts
betrekkelijk weinig in de Kamer verschijnen. (...) Als parlementair spreker (...) stellig de
mindere van zijn fractiegenoten Gortzak en Wagenaar.' (Abspoel); n.a.v. deze geringe
aanwezigheid riep ARP-fractieleider Schouten bij een interruptie van De Groot uit: 'Wie
is die man daar?’ (De Opmars, 10 maart 1950)
7. 'De Nederlandse regering staat tot de Indonesische revolutie als Lodewijk XIV tot de
Franse revolutie heeft gedaan. Als het volk A vraagt, bedenkt zij zich en als zij dan A
zegt, heeft het volk allang B gezegd en vraagt het al weer om C. Ik wil onder de aandacht
van de regering brengen, dat wij met het statement van de heer Van Royen al bij de letter
R zijn aangeland en dat er niet veel letters in het alphabet meer over zijn.' ( HTK 19481949, p. 1465)
Hagen, C.J.A.M. ten (Nijmegen) PvdA (TK) *19-11-1904
1. gymnasium; rechten KU Nijmegen
2 . advocaat Nijmegen; redacteur Christofoor; chef voorlichtings
dienst van de provinciaal-militair commissaris Noord-Brabant;
hoofdredacteur Je Maintiendrai-Vrij Nederland-Christofoor
3. wethouder van onderwijs, cultuur, personeel en financiën Nijmegen;
1949 fractievoorzitter PvdA Nijmegen
4. 20-11-1945; lid vaste kamercommissie voor openbare werken, volks
huisvesting en wederopbouw cq. voor wederopbouw en volkshuis
vesting
5. medeoprichter Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA en publicist in De

de PvdA
6.
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Haken, J. (Amsterdam ) CPN (TK) *13-10-1912
1. lager onderwijs
2. land arbeid er
3. propagandist CPN
4. 4-6-1946; lid vaste kamercom m issie voor de m iddenstand
6. G ortzak en H aken w aren nogal afhankelijk van H oogcarspel om
het parlem entaire werk onder de knie te krijgen. Van hem leerden
ze genoeg om aan de behandeling van de w etsontw erpen deel te
nemen. (Gortzak); Zij golden als de 'workaholics' van de fractie. Zij
had d en de naam 'gek genoeg (te zijn) om geen neen te zeggen'
(G ortzak)
7. G oedhart: T ijd en s de betogingen die op 1 m ei in Djakarta plaats vonden, w erden levens
grote portretten van Stalin en van M ao m eegedragen.’ Haken: 'Had u dan gedacht dat ze
m et uw portret zouden rondlopen?’ Goedhart: 'Men krijgt de indruk dat een van de 293
Russische storingszenders ook in deze Kamer is opgesteld.’ (De Opmars, 16 juni 1950)
H erm ans, J.H . (Vaals) CPN (TK) *30-10-1898
1. lager onderwijs
2. ondergronds mijnwerker
3. lid provinciale Staten van Lim burg; lid gem eenteraad Vaals
4. 13-8-1948
5. was lid van de Eerste Kamer 1946-1948

H euvel, Chr. van den (Leiden) ARP (TK) *12-2-1887
1. lager onderwijs; landbouwonderwijs
2. landbouw er; lid gem eenteraad Haarlemm erm eer en Heemstede
3. voorzitter Christelijke Boeren- en Tuindersbond; directeur-hoofdredacteur Nieuw e M eerbode; lid Raad Pachtkam er
4. 12-10-1922; lid vaste kamercom m issie voor landbouw; idem voor be
lastingen
5. sch reef o.m . Hajidboekje voor de huisbezoekers voor de verkiezin
gen van 1948 (Den Haag 1948)
6. net zo'n persoonlijkheid als fractievoorzitter Schouten m et wie hij
het politiek en theologisch geheel eens w as; toch kw am en zij nogal eens m et elkaar in
botsing (Bruins Slot) 'Eén van de m eest conservatieve figuren in de fractie, die overigens in
het persoonlijke vlak slecht m et zijn voorzitter overw eg kon.' (Bosscher) Hij hield 'vlotte
en geestige speeches' m et een 'combinatie van scherpe opmerkingsgaven en luchtige spot'.
(A bspoel)
H euvel, N.H .L. van den (Den Bosch) KVP (TK) *21-1-1907
1. gymnasium ; rechten Leiden; promotie Nijmegen
3. advocaat-procureur; directeur 'Bossche bond’ van de Nederlandse
K atholieke M iddenstandsbond; lid gem eenteraad
4. 27-7-1948; lid vaste kam ercom m issie voor de rijksuitgaven; idem
voor de middenstand; ook woordvoerder bij vervoerskwesties
6. Van den H etivel spreekt m et een onm iskenbaar Brabants accent.
(A bspoel)
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H euven Goedhart, G.J. van (Amstelveen) PvdA (EK) *19-3-1901
1. gymnasium ; rech ten RU Leiden; 1926 promotie
2. h o o fd red acteu r De Telegraaf en later U trechtsch N ieuw sblad; re
dacteur Parool; vrijw illiger bij de Stichting N ederlands V olksher
stel in Rhenen; 1944-1945 m inister van Justitie; voorzitter advies
comm issie om trent de regeringsvoorlichting
3. hoofdredacteur Parool; 1948 voorzitter van de N ederlandse delega
tie naar conferentie VN over inform atievrijheid; 1949 lid en 1950
vice-voorzitter N ederlandse delegatie Algem ene Vergadering van
de VN ; 1951 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen te Genève
4. 22-10-1947 tot 1-1-1951; lid vaste commissie voor buitenlandse politiek
5. 'Engelandvaarder'; nam initiatief tot het instellen van 'College van Vertrouw ensm annen'
6. 'Frank en vrij gaf hij zijn oordeel over personen en zaken, hetgeen hem niet door iedereen
in dank werd afgenom en. Tegelijkertijd was hij in contacten m et zijn ondergeschikten op
zijn hoede en had hij iets kw etsbaars dat hij cam oufleerde.’ (B W N )
7. 'Ik zal m orgen in een veel bescheidener deel van de w ereldpers (bedoeld is De Waarheid)
te boek staan als knecht van het A m erikaanse kapitalism e, als iem and, die verkocht is
aan, alth ans betaald w ordt door W allstreet. (...) het laat mij koud. H et laat m ij (...)
Siberisch. Ik heb niet de minste behoefte om een blad te lezen, dat er behagen in schept om
anderen en m ij bij voortduring af te m alen als m ensen, die n iet zijn zelfstan dige,
onafhankelijke N ederlanders, die hun plicht en hun taak als N ederlanders gaarne te
allen tijde zouden vervullen. Ik ben niet geïnteresseerd in de verkochtheid, die van die
kring uit op mijn schouders wordt geladen.' (H EK 1949-1950, p. 449)
H ofstra, H.J. (W assenaar) PvdA (TK) *28-9-1904
1. HBS; opgeleid tot surnum erair bij de belastingdienst
2. belastinginspecteur; belastingconsulent
3. adjunct-directeur NV De Centrale Arbeiders Verzekerings en Depo
sito Bank; directeur NV De Centrale Algem ene Verzekering M aat
sch appij
4. 20-11-1945; lid vaste kamercom m issie voor belastingen
5. p u b lik a tie s: Wie moet dat betalen? (1948), Socialistische belastingpolitiek (1 9 4 6 )
6. 'On tegenzeggelijk een knap financier, wiens socialism e in de prak
tijk nogal m eeviel. Hij wist wel dat hij knap was.' (Puchinger, Tilanus); 'De best geklede
m an van de K am er. Een der hechtste steunpilaren van L ieftincks financiële politiek.'
(Abspoel) 'Ik kreeg af en toe de indruk dat ze (Lieftinck en Hofstra, PvG) aan het kaarten
w aren, dat de heer Hofstra de vuile kaarten speelde om de m inister van Financiën
tenslotte de winst te laten binnenhalen.' (Hoogcarspel in De Opmars, 19 mei 1950)
7. 'H et is tegenw oordig een zekere m ode zich uiterm ate pessim istisch uit te laten over de
econom ische positie van ons land. Men heeft zo wel eens de indruk, dat deze ongeluks
profeten meer geëerd worden naarmate zij donkerder kleuren voor hun tekening gebruiken.
(...) Nu het mode wordt om pessimistisch te zijn, mag ik m isschien toch een enkel woord,
dat optim istischer is, laten horen.' (H T K 1949-1950, p. 1401)
H oogcarspel, J. (Rotterdam) CPN (TK) *6-4-1888
1. H BS; M O -akten econom ie, staatsinrichting, statistiek
2. am btenaar M aatschappij ter exploitatie van Staatsspoorw egen
3. leraar HBS economie
4. 4-6-1946; lid vaste kam ercom m issie voor de rijksuitgaven; idem
voor belastingen
5. 'Tribunist' van het eerste uur; 1909 geroyeerd uit de SD A P; publi
katies: D e in richtin g van het N ederlandsche staatsbestuur (1 9 3 6 ),
Inleiding tot de theorieën der staathuishoudkunde (1937); op rich
ter van het Genootschap Nederland-Rusland na de bevrijding
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6.

’J an H oogcarspel bleek, behalve een opgew ekt en vriendelijk partijgenoot, een school

voorbeeld van de begaafde jongen die door sociale belem m eringen niet aan academ ische
vorm ing was toegekom en. Overigens kwam de universiteit daar m eer aan te kort dan hij,
die zich alle kw aliteiten die die vorming kan opleveren dubbel en dwars op eigen gele
genheid verw orven had zonder daarvan ook m aar iets van een autodidactencom plex over
te houden.' (Romein-Verschoor); 'Buiten de beschouwingen van de heer Hoogcarspel is het
niet veel soeps wat de heren (com m unisten, P vG ) te vertellen hebben.' (D e Opmars, 22
april 1949); 'In een K am erdebat w eet hij vaak knap te im proviseren. Hij m engt zich er
vaak op het laatste ogenblik in en is dan bijzonder vasthoudend.' 'Een lang niet onbekw a
m e econoom.' (Stempels)
H ooij, Th.S.J. (Haarlem ) KVP (TK) *24-10-1904
1. h an d elssch ool
3. w ijnhandelaar; vice-voorzitter Katholieke M iddenstandsbond; lid
bestuur Stichting van de Arbeid; lid gem eenteraad; voorzitter KVP
H aarlem; lid partijbestuur en dagelijks bestuur KVP
4. 4-6-1946; w oordvoerder m iddenstandsbeleid; m aakt zich sterk voor
de regeling van de principiële kw estie van de kinderbijslag voor
het natuurlijke kind

Janssen, M .M .A.A. (Zeist) KVP (TK) *13-6-1903
1. HBS; economie en accountancy Economische Hogeschool Rotterdam
2. accountant Philips; lector Economische Hogeschool Tilburg
3. accountant; lid Zuiderzeeraad en gemeenteraad
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor belastingen
5. rede bij aanvaarding van het lectoraat te Tilburg: De plaatsbepa
lin g van den accountant bij de komende organisatie van het be
drijfsleven (Tilburg 1947)

6.

'H eeft de accu ratesse en bezadigdheid, w elke voor de leek de
typerende eigenschappen van een goede accountant zijn.’ (Abspoel)

Jonkm an, J.A. (Scheveningen) PvdA (EK) *13-9-1891
1. gym nasium ; rechten Utrecht, Toulouse en Leiden; 1918 prom otie;
1919 aanvullingsexam en voor de Nederlands Oost-Indische rechter
lijke m acht
2. voorzitter van het Indonesisch Verbond van Studeerenden; griffier
op Sum atra; substituut-officier bij de Raad van Justitie Sem erang;
voorzitter van de V olksraad; m ede-oprichter blad D e S tu w ; offi
cier van justitie Makassar, Semerang; 1946-1948 m inister van O ver
zeese Gebiedsdelen
4. 27-7-1948; lid vaste com m issie voor Uniezaken; 1-6-1951 voorzitter
Eerste K am er
6. 'Tot het m inisterschap was hij fysiek niet langer in staat, m aar evenm in was hij bereid
zitting te nem en in een kabinet dat steun zocht bij een partij (VVD, P vG ) die vond dat het
roer om m oest. (...) Jonkm an w as w elisw aar kort na zijn am btsaanvaarding lid van de
PvdA gew orden, m aar op het ideologische en persoonlijke vlak was er w einig dat hem
aan deze partij bond.' (B W N ); H ij hoorde tot dat beheerste type m ensen dat ineens kan
losbarsten, en dan ook goed!' (Van der Goes van Naters); 'een verstandig idealist, een man
die, ook als hij naar de sterren ziet, m et zijn voeten op de grond blijft staan. (...) In alles:
een strijder voor recht, een zoeker naar w aarheid en een dem ocraat in hart en nieren.'
(A lg e m e e n

7.

H andelsblad)

over de Indonesische kw estie: 'Om dat wij, toen wij het gezag nog bezaten, gew eigerd
h ebben te on d erh an d elen , zijn wij nu in de n o o d zak elijk h eid gekom en om te
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onderhandelen, terwijl wij het gezag niet m eer bezitten.' (Drees); over de behandeling
van de Indisch-N ederlandse ambtenaren: 'H et is mij als Indisch-m an kw alijk te m oede bij
een ontw ikkeling als deze. Ik mag eraan herinneren, dat wij in Indonesië de Indische
Nederlanders plachten te beschouw en (...) als onze bloedverwanten en dat wij Indonesiërs
beschouw den in politieke zin als aanverwanten.' (H E K 1949-1950, p. 733)
K adt, J. de (Heem stede) PvdA (TK) *30-7-1897
1. H B S
j( P
2. PTT-am btenaar; werkzaam in de vakbew eging en journalistiek
3. red acteur en m edew erker van p olitieke en literaire m aand- en
w eekbladen; publicist en auteur
4. 27-7-1948
5. achtereenvolgens lid van Comm unistische Partij Holland, Bond van
K om m unistische Strijd- en Propagandaclubs, SD A P, O nafhanke
lijke Socialistische Partij en PvdA
6. 'goede kam eraad (...) was het tegendeel van een buldog. (...) De
Kadt had en heeft persoonlijk een grote charm e; hij is een begaafd schrijver - m aar wee,
als je op die bepaalde teen trapt.' (Van der Goes van N aters); 'maakt van de contram ine
bijna zijn beroep (...) kampioen van de comm unistenvreters in de PvdA' (Van Esterik, Van
Tijn, B u r g e r ); 'critisch intellect (...) eerzuchtig, en vooral tactloos' (De Jonge); 'Na het
Jappenkam p steunt hij tot ongenoegen van het gouvernement de Indonesische onafhanke
lijkheidsstrijd. Als Kam erlid is hij w oordvoerder van de "bezw aarden" in de partij, die
zich tegen de regeringspolitiek inzake de Indonesische republiek keren, m et nam e tegen
m ilitair ingrijpen.'; 'éénm aal slingerde een razende com m unist een portefeuille m et K a
m erstukken naar De Kadt (deze m iste zijn doel en trof een VVD-parlem entariër).' (Tromp
in Voorwaarts, 1 m ei 1988)
7. 'De vrede, waarmee de communisten en hun m eelopers leuren, die van de congressen en de
com ité's, is de voorbereiding van de tankcolonnes, die in Zuid-Korea zijn binnengerold en
die W est-Europa zouden binnenrollen, als dergelijke acties voldoende succes hadden.'
( H TK 1949-1950, p. 2125)
K ap te ijn , P.J. (Aerdenhout) PvdA (EK) *28-8-1895
1. HBS; H andelsschool en N ederlandse H andelshogeschool Rotter
dam
2. werkzaam in handel in binnen- en buitenland
3. sinds 1927 directeur van de NV Cacao- en Chocoladefabriek Union
H a a rlem
4. 19-9-1950
5. 1946-1954 lid Provinciale Staten Noord-Holland

K erstens, P.A. (’s-Gravenhage) KVP (EK) *23-8-1896
1. kw eekschool
2. onderw ijzer; leraar Duits; directeur van Onderw ijs en Eredienst in
N ederlands-Indië; 1946-1948 hoofdredacteur van De Tijd
4. 23-7-1946; lid vaste comm issie voor Uniezaken
5. lid van de Indische Katholieke Partij; lid van de Volksraad en van
het co lleg e van G edelegeerden; 1936 stem de hij tegen petitieSoetardo voor een rijksconferentie en voor Indische autonom ie; 19411944 m in ister van H andel, N ijverheid en Scheepvaart en van
Landbouw en Visserij; Indisch regeringscommissaris in Nederland
6. 'K erstens m ars door de Indische Katholieke Partij was een zegetocht m et achterlating
van verliezers. Voor zijn vriend Piet Kasteel (secretaris van G erbrandy, PvG) was hij een
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7.

"Schaepm an-figuur", die heftige tegenstanders en duidelijke voorstanders w ist aan te
trekken door zijn "gulle, brute, eerlijke en veelzijdige” persoonlijkh eid.’ 'Rom m e on t
raadde "met klem" de door Beel aangedragen kandidaat K erstens voor m inistersam bt
Overzeese G ebiedsdelen tijdens form atie '48.' 'De verhouding tussen beide KVP’ers (Rom
m e en K erstens, P v C ) was (...) verslechterd door politieke m eningsverschillen over de In
donesische politiek en door persoonlijke tegenstellingen' (Bank, Katholieken)
'Een frn.it die wij in ons land m aken, is het vereenzelvigen van extrem isten m et natio
nalisten' 'Onze doelstelling kan niet m eer zijn en m oet niet m eer zijn: een door Nederland
voortreffelijk beheerd Indië, m aar een vrij Indonesië dat uit innerlijke overtuiging m et
N ederland sam engaat' (Bank, Katholieken)

K ieft, J. van de (Amsterdam) PvdA (EK) *21-5-1884
1. HBS; privaatlessen moderne talen, economie, boekhouden
2. werkzaam in de handel; accountant
3. d irecteur De A rbeiderspers; voorzitter raad van beheer A N P; lid
R ad iop ersraad
4. 18-10-1945; fractievoorzitter; lid defensiecom m issie; persdeskundi
5.
6.

ge
tot in de Tw eede W ereldoorlog lid van het partijbestuur van de
SD A P
In jun i 1947 reisde hij m et de directeur van het ANP voor een oriën
tatiereis van drie m aanden naar Indonesië. 'Er ontstond politieke
constern atie in Den H aag toen Van de K ieft uitspraken deed over een volgens hem
noodzakelijke m ilitaire actie, die tot geheel Java m oest w orden uitgebreid.' ( Biografisch
woordenboek van het socialisme en de arbeidersbew eging in Nederland, deel 5)

K ik k e rt, H. (Zeist) CH U (TK) *23-10-1912
1. lager onderw ijs; akte godsdienstonderwijzer Nederlands H ervorm 
de Kerk
2. land - en veen arbeid er; propagand ist N ed erlan dse C h ristelijk e
Landarbeidersbond
3. hoofdbestuurder N ederlandse Christelijke Landarbeidersbond; lid
verschillende landbouwcom m issies
4. 4-6-1946; lid vaste kam ercom m issie voor sociale verzekeringen; de
fe n sie sp ecialist
6. 'Zijn typisch gedragen toon is w ellicht een uitvloeisel van zijn op
leiding tot god sd ienstonderw ijzer.’ (A bspoel); 'H oew el hij het uiterlijk heeft van een
stram m e kolonel, is hij allesbehalve een ijzervreter' (Wie is wie)
K lom pé, M .A .M . (Arnhem) KVP (TK) *16-8-1912
1. w is- en natuurkunde RU U trecht; 1941 prom otie; 1942 aanvullend
doctoraal examen natuurkunde
2. 1932-1949 lerares M ater D ei N ijm egen; 1943-1953 vice-voorzitter
Unie Vrouw elijke vrijw illigers; 1946 een van de oprichters van het
RK Vrouwendispuut
3. lera res
4. 12-8-1948; 1946-1956 lid R aadgevende Vergadering van de Raad
van Europa; verschillende m alen afgevaardigde Algem ene Verga
dering van de Verenigde Naties
5. lid N ederlandse V olksunie; overw oog lidm aatschap PvdA
6. 'Zij is "Straatsburgse" in hart en nieren’, 'In de Kamer is een debat tussen de w el eens ge
reserveerde bew indslieden van Buitenlandse Zaken en deze vurige Straatsburgse een edel
steekspel en een intellectueel genot’, 'In de Kamer vorm t zij het m iddelpunt van de kring
van Straatsburgers, m et wie zij een voortdurend contact heeft en die m en herhaaldelijk in
een groepje bijeen ziet staan' (Abspoel); 'Ze bezat een tomeloze energie, voor een belangrijk
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7.

deel het gevolg van de om standigheid dat zij vrijgezel w as gebleven, een keuze die ze
eigenlijk niet heeft gewild'; durfde het als een van de weinigen op te nem en tegen Rom me,
hieruit groeide een 'intense vriendschappelijke relatie tussen beiden' (BWN)
'Aan onze oostgrens leeft een volk van 47 m illioen zielen, dat vecht om zijn naakte
bestaan, en dat dit gevecht niet alleen kan winnen. Tegenover deze m ensen hebben wij, al
zijn zij onze vijanden gew eest en al hebben zij ons onnoem elijk veel leed berokkend, een
plicht als m ens. W anneer W est-Europa, dat zich nog voor het overgrote deel Christelijk
noem t, deze betiteling w aardig w il blijven, dan zal het niet in holle phrasen, m aar in
daden m oeten tonen, dat één van de belangrijkste wetten van het Christendom nog altijd
is: "hebt uw vijanden lief".' (H T K 1949-1950, p. 1689)

K oersen, T h .D .J.M . (Amsterdam) KVP (TK) *13-1-1901
1. handelsschool; rijksschool kunstnijverheid; grafische opleiding
3. d ru k k er-u itg ever; lid defensiecom m issie en (vanaf 1949) vaste
kam ercom m issie voor de handelspolitiek
4. 4-6-1946
5. w erkte als drukker in de illegaliteit; kw am voort uit de Christofo o r- groep; w as in 1946 m ede verantw oordelijk voor het feit dat
W elter op een onverkiesbare plaats terecht kwam

K oeverden, J.H .W . van (Buren) KVP (TK) *8-4-1911
1. m ulo; landbouw -w interschool; cursussen van de Katholieke Sociale
A ctie
3. landbouw er, lid Provinciale Staten Gelderland
4. 28-3-1950

K o lff, G. (Gelderm alsen) CHU (EK) *22-1-1879
1. gym nasium ; rechts- en staatsw etenschappen RU Utrecht; promotie
2. (kanton)rechter; voorzitter w aterschap Beneden-Linge; voorzitter
veiling Gelderm alsen; bestuurslid Landbouw -crisisorganisaties
4. 14-3-1935; fractievoorzitter

K ort, W .L.P.M . de (Goirle) KVP (TK) *4-6-1909
1. so ciale en p o litieke w etenschappen, T hom istische w ijsbegeerte
Leuven; 1940 promotie (cum laude)
2. adviseur RK politievakbond; directeur G ew estelijk A rbeidsbureau
Tilburg; inspecteur Rijksarbeidsbureau
3. u itg ever; h o ofd red acteu r D ocum entatie en H andleiding voor A r 
b e id s re c h t

4.
6.
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20-11-1945; lid W est-Indische kam ercom m issie; idem voor sociale
verzekeringen (vanaf 1949-1950)
'Hij is 'een bedaard m ens en als zodanig voorwaar geen witte raaf in
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de N ederlandse politieke volière. (Hij vertoont) een noodzakelijke en gedisciplineerde
behoedzaam heid, w aarachter een wat zuidelijker tem peram ent schuil gaat; m aar èrg
schuil. (...) V eel aan De K ort is m iddelbaar. Zijn lengte, zijn leeftijd, zijn politieke
overtuigingen. Over de laatste spreekt hij omzichtig. (...) Als hij eens iets opzienbarends
zegt, stuurt hij er m eestal onm iddellijk een paar am endem enten achteraan. Kleine sober
gebarende handjes wuiven het resultaat na; vaak is het dan niet zoveel meer. Hoewel niet
autoritair, heeft hij iets p atriarchaals en kennelijk het bij zovele room s-katholieken
sterk ontw ikkelde gevoel voor gezag. (...) P olitiek gezien geldt hij voor m ede- en
tegenstanders als een exponent van het m idden, hetgeen iets wil zeggen in een partij, die
zelf het m idden houdt in het vaderlandse politieke denken.' (A lgem een Handelsblad)
Kortenhorst, L.G . (Den Haag) KVP (TK) *12-11-1886
1. gym nasium ; rechten UvA ; prom otie 1913 (De bevoegdheid van de
rechter om ongestraft te laten)

2.

3.
4.
5.

6.

7.

ju rid isch verslaggever De Telegraaf ; leraar staathu ishoud ku nd e;
secretaris voogdijraad A m sterdam ; lid Provinciale Staten NoordH olland; algem een secretaris van de Algem ene Katholieke W erk
gevers Vereniging
ad vocaat; curator RU Leiden; lid Raad van T oezicht K atholieke
Economische Hogeschool
15-9-1925; kam ervoorzitter sinds 1948; voorzitter kamercom m issie
buitenlandse zaken; lid kamercom m issie voor de handelspolitiek
op hefm akende brochure Was samenw erking met den vijand geoorloofd? ('s-G ra v e n h a g e
1945) verdedigt opvatting dat de collaboratie van het N ederlands bedrijfsleven eerder
begrip en w aardering verdiende dan kritiek en vervolging; het feit dat hij ook als kam er
voorzitter om streden advocatenw erk bleef verrichten (bv. voor M enten) ontlokte kritiek
aan de Kamer. (B W N )
’(Hij) w eet bij de leiding der debatten altijd die prettig aandoende opgew ektheid en
bonhom m ie ten toon te spreiden, welke, zo nodig, als olie op m ogelijk te hoge politieke
golven w erken, zonder zijn representatieve w aardigheid als K am ervoorzitter uit het oog
te verliezen.' (Abspoel)
na zijn verkiezing tot kam ervoorzitter: 'Ik behoef U niet te verzekeren, dat ik m et een
verklaarbare weemoed vanaf deze hoge plaats een blik sla op het groene bankje, w aar ik
sinds 1925 achtereenvolgens naast Nolens, Aalberse, Goseling en Romme mijn plaats in Uw
m idden heb ingenom en. Het kost mij enige moeite mij in te denken, dat ik m ijn rol in de
politieke kam pplaats ga verw isselen voor die van neutraal, onpartijdig en rechtvaardig
kam prechter over Uw edele toernooien.' (H TK 1948, p. 31)

K orth als, H.A. (Voorschoten) VVD (TK) *3-7-1911
1. H BS; Econom ische H ogeschool Rotterdam
2. red acteur N R C ; am btenaar departem ent H andel, N ijverheid en
Scheepvaart (1940-1945); voorzitter Bond Jonge Liberalen
3. lid hoofdbestuur VVD; hoofdredacteur partijw eekblad Vrijheid en
democratie; lid Raadgevende Vergadering van de raad van Europa
4. 20-11-1945; plaatsvervangend fractievoorzitter; lid D efensiecom 
m issie; lid vaste kam ercom m issie voor de handelspolitiek
5. tijdens de bezetting actief in illegale pers; afkom stig uit linker
vleugel Liberale Staatspartij; haalde sam en m et Stikker Oud bin
nen in de Partij van de Vrijheid (voorloper van de VVD)
6. 'Een stem geluid dat klinkt als een klok.' (A bspoel); 'Een vooruitstrevend liberaal m et
w erkelijk sociaal besef.’ (Puchinger, Tilanus); 'O vertuigd "Europeaan"’; 'G em atigd oppo
sitioneel Indonesiëbeleid'; "kroonprins" van Oud (B W N )
7. N oem t zichzelf: 'idealistische liberaal' en 'Voorstander van een sociaal vooruitstrevende
politiek’ (B W N ); 'Ik kom, M ijnheer de Voorzitter, van de Brabantse zandgrond en het is
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in N ederland wel bekend, dat deze grond aan zijn kinderen m eegeeft een zin voor het
nuchtere en een inzicht in het onevenwichtige van het grootse.' (H TK 1948-1949, p. 1227)
K raaijv an g er, E.H.A. (Rotterdam) KVP (EK) *14-7-1899
1. 1912-1917 HBS; 1917-1923 Technische Hogeschool Delft
2. lid gem eenteraad Rotterdam ; lid tijdelijke gem eenteraad R otter
dam en wethouder van openbare werken
3. civiel-ingen ieur en architect; vanaf 1946 lid van de Provinciale
Staten van Zuid-H olland
4. 23-7-1946
7. 'Is de tijd niet gekom en, dat wij ons m oeten verzetten tegen de n ei
ging om over elk probleem of probleem pje of over elke zaak, die tot
beslissing m oet worden gebracht, te breedvoerig te zijn? M oeten wij
ons niet enige beperking opleggen met betrekking tot alle instanties, die m oeten worden
gehoord, en al het overleg, dat moet worden gepleegd, en in het aantal mensen, dat wij er
bij betrekken, alvorens wij tot een beslissing komen?' (H E K 1949-1950, p. 763)
K ram er, J.J. (Brunssum) PvdA (EK) *12-5-1898
1. lager onderw ijs; zelfstudie (economie en sociale verzekering)
2. bankw erker bij de Staatsmijnen
4. 23-7-1946
6. somber stemgeluid (Abspoel)

K ranenburg, R. (Leiden) PvdA (EK) *8-9-1880
1. HBS; gymnasium; rechten RU Groningen; promotie 1909
2. advocaat; secretaris Kam er van Koophandel; rechter Tiel, Utrecht;
hoogleraar A m sterdam , Leiden; lid Provinciale Staten Zuid-H olland; Een van N ederlands belangrijkste staatsrechtgeleerden
4. 1929-1935; 9-6-1937; kam ervoorzitter
5. tot 1946 lid van de VDB
6. 'H eeft belangstelling voor de zeilsport' ( Persoonlijkheden)

K rol, T j. (Haren, Gr.) CHU (TK) *4-9-1888
1. opleiding gem eente-adm inistratie
2. gem eente-am btenaar; burgem eester Uithuizerm eeden; lid G edepu
teerde Staten Groningen
3. lid Provinciale Staten G roningen; lid Raad van Toezicht O ngeval
lenwet; lid N ationale Landstorm com m issie; lid bestuur NCRV
4. 24-10-1935; lid vaste kam ercom m issie voor openbare w erken, ver
keer en w aterstaat
5. h o o fd red a cteu r Gezag en V rijheid; sch reef over g ezin sp olitiek ,
w erkloosheidsbestrijding en christendom en w erkloosheid
6. 'Tj. Krol w as de gezelligste (in de fractie, PvG ). Vader K rol doopte ik hem. Hij had een
heel eigen m anier om zijn mening te verkondigen. Soms riep hij: "Je kunt m e nog m eer
vertellen, T ilan us, m aar dat doe ik niet, daar stem ik niet voor".' (W ttew aall van
Stoetw egen); ’doortrokken van de sfeer van het gem eentelijke en provinciale bestuur en de
grote belangen welke deze besturen hebben bij de vraagstukken van verkeer en vervoer, te
w ater en te land ’ (Abspoel)
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7.

'Ik heb mij nim m er als een belangrijk lid van deze Kamer beschouwd of het m oest zijn, dat
ik naast m ijn vrouw m et God en met ere tien kinderen heb grootgebracht.' (H T K 1950-1951,
p. 1049)

Kropm an, G .C .J.D . (Amsterdam) KVP (EK) *5-10-1887
1. rechten RU U trecht
2.

w ethouder A m sterdam ; politiek redacteur De Tijd; hoofdredacteur
D e N ieuw e Eeuw

3.
4.
5.
7.

advocaat-procureur
18-9-1935; fractievoorzitter
sch re ef: D e taak d er katholieken in en door de politiek. Wat zij
kunnen en moeten doen (1933)
'Er is nooit sedert het bestaan van het Koninkrijk een Regering ge
w eest, welke zulk een zw are verantwoordelijkheid heeft te dragen
gehad als d eze R egering. Het zal dan ook d uidelijk zijn, dat, ind ien m ijn politieke
vrienden en ik al enige kritiek uitoefenen op het beleid d er Regering, d eze kritiek
gem atigd zal zijn, zow el om dat wij overtuigd zijn van de uiterst m oeilijke taak der
Regering als om dat wij er toe w ensen bij te dragen, dat de hoognodige eensgezindheid
inzake Indonesië èn in het kabinet èn in de Volksvertegenwoordiging èn ook - en niet in het
m inst - onder ons volk worde gehandhaafd.' (H EK 1948-1949, p. 152)

K uiper, H .J. (Utrecht) KVP (EK) *24-8-1897
1. lagere school; tuinbouw-cursus en cursussen van het Centraal Bureau
der K atholieke Sociale Actie
2. tuinarbeider; 1919-1949 bestuurder Katholieke Arbeidersbeweging
3. 1-3-1949 bestuurslid van de Rijksverzekeringsbank
4. 13-12-1949
5. g em een teraad slid H aarlem 1932-1937; lid P rovin ciale Staten
N oord-H olland 1935-1937
7. 'Ik heb niets tegen de comm unisten als zodanig, want dat zijn dik
w ijls beste jongens, m aar het com m unism e, het goddeloze, het heidense, het dictatoriale
com m unism e acht ik verderfelijk voor alle mensen. Wij m oeten echter het com m unism e
niet bestrijden door anti-communistisch te zijn, m aar wij m oeten het in ons land en in W estEuropa geen kans geven door onze jonge mensen concreet te bereiken idealen van sociale
rechtvaardigheid voor ogen te houden.' ( HEK 1950-1951, p. 466)
Lieshout, H .M . van (Eindhoven) KVP (EK) *9-11-1902
1. lager onderw ijs; zelfstudie talen, boekhouden, cursussen psycholo
gie, neurologie, sociologie, apologie KAB
2. psych iatrisch verpleger; lid gem eenteraad Vught; lid voorlopige
Raad van Vakcentralen
3. hoofdbestuurd er Katholieke Bond van O verheidspersoneel; w et
houder Sociale Zaken Eindhoven
4. 6-8-1946
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Lucas, A.M. (Rotterdam ) KVP (TK) *11-10-1892
1. prom otie Econom ische H ogeschool Rotterdam 1936: D e doelstel
lingen vnn de D nitsche kartelwetgeving in de jaren 1923 -1 9 3 4 in het
bijzonder met betrekking tot den strijd tnsschen de kartels en hun
b u iten sta a n d ers
2.

3.
4.
6.

leraar H BS
docent Economische Hogeschool Rotterdam
4-6-1946; lid vaste kamercom m issie voor belastingen
'Als de M inister van Financiën aan het woord is, m aakt (Lucas) de
indruk van een leraar, die m et professioneel-critische inslag luis
tert naar een leerling die zijn les opzegt. Hij doet moeite om de M inister rustig te laten
uitspreken, m aar som s w ordt het hem te m achtig en kom t er een naar het lijkt wat
m eew arig lachje op zijn anders m eestal strakke gelaat of plaatst hij, nog w at m eer naar
voren kom end, een corrigerende opmerking. (...) een terriër die zijn prooi niet loslaat en
deze nijdig heen en weer schudt.' (Abspoel)

M aenen, J.H . (Heerlen) KVP (TK) *4-4-1888
1. lagere school en de eerste klassen van de Rijksnorm aallessen; socia
le ontwikkelingscursussen
2. voorzitter van de Lim burgse RK W erkliedenbond; lid hoofdbestuur
Nationaal Instituut Steun W ettig Gezag; lid gem eenteraad Heerlen
3. lid G edep uteerd e Staten Lim burg; lid voogdijraad M aastricht;
vakbondsbestuurder
4. 13-10-1931 tot 8-5-1933; 4-6-1946; lid vaste com m issie verkeer en
w aterstaat; specialism en: binnenlandse zaken, verkeer en w ater
staat en m ijnwezen
6. blijm oedige Lim burger (Abspoel); naar aanleiding van een debat inzake grenscorrecties:
'H et is onbegrijpelijk w aarom de KVP-fractie deze overdreven annexionist in het vuur
bracht. Hij beziet alles door een Limburgs venstertje en de hele toon van zijn rede was er
een van grote teleurstelling dat wij niets m eer hadden kunnen krijgen.' (Paraat, 4 (1949) nr.
4, 22 april 1949)
7. G renscorrecties: 'Wat wij in de laatste dagen van de overkant hebben gehoord, doet ons
toch w el denken aan het woord van Karl Barth, dat thans in Duitsland een schrikbarende
onboetwaardigheid bestaat. M en schreeuwt van gebiedsroof, van m ensenroof, van afschu
w elijke onrechtvaardigheid ten opzichte van het Duitse volk, zonder ook m aar een ogen
blik te denken aan de nam eloze ellende, w elke door het "G erm aanse supervolk" in de
laatste eeuw over de wereld is uitgestort.' (H TK 1948-1949, p. 1404)
M eijerink, H .J.W .A. (Arnhem) ARP (TK) *5-3-1884
1. Christelijke G roen van Prinsterer Kweekschool Doetinchem; hoofd
akte en de akten Duits en Frans m iddelbaar onderwijs
2. onderw ijzer Lagere School te Aalten; 1907-1917 leraar Chr. m ulo
A m ste rd am ; 1917-1934 hoofd Chr. H o lla n d sch e-In la n d sch e
K w eekschool te Soerakarta; na zijn terugkeer naar Nederland ver
richte hij o.a. zendingsw erk voor de Russische christenen en gaf hij
in A rnhem opleiding voor zendings- en evangelisatie-arbeid aan
m eisjes; Ouderling Gereformeerde Kerk Arnhem en secretaris van de
V e re en ig in g vo or G ereform eerd Z endings- en E v an g elisatieopleiding
4.

8-6-1937; lid Indonesische com m issie c.q. com m issie voor U niezaken en W est-Indische

6.

com m issie; m aakte deel uit van de Nederlandse delegatie RTC; zat in com m issie voorbe
reiding Grondwetsherziening 1948
nam kort voor einde RTC ontslag 'omdat zijn verzoek een verklaring te m ogen afleggen in
de openbare slotzitting niet werd ingew illigd. Hij had willen zeggen een overdracht van
de soevereiniteit in principe te kunnen aanvaarden, m aar niet binnen de overeengekomen
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term ijn. De zakelijke voorbereiding was onvoldoende gew eest; de Indonesische regering
zou haar gezagsbevoegdheden op dit ogenblik nog niet kunnen dragen. Ook had Meijerink
bezw aar w illen m aken tegen de in het akkoord vervatte regeling van het zelfbeschik
kingsrecht. Om dat hij er toch behoefte aan had een gebaar te m aken naar het nieuw e In 
donesië en het drama w aardig te laten eindigen overwoog hij tenslotte vóór de akkoorden
te stem men, m aar hij moest wijken voor de op hem uitgeoefende druk. W el woonde hij de
plechtigheid van de soevereiniteitsoverdracht bij, tot zijn schand e volgens enkelen.'
(Bosscher)
M ol, C hr.J.M . (Etten) KVP (TK) *17-8-1892
1. H BS; arts-diplom a UvA; studeerde verder in W enen
2. arts te E tten; w erkzaam in diverse organisaties van de gezond
heidszorg
3. voorzitter van de P rovinciale N oord-Brabantsche Bond W it-G ele
K ru is; m ed isch ad viseur van de N ationale Federatie W it-G ele
K ruis; hoofdredacteu r van Katholieke G ezondheidszorg
4. 30-4-1946; lid van de Centrale Com m issie voor de Volksgezond
heid ; lid Ziekenfondsraad
6. m aakte zich los van de huisartsenpraktijk om zich geheel aan het
kam erlidm aatschap en aan de m edisch-sociale aspecten te w ijden (Abspoel)
M olenaar, A .N . (W assenaar) VVD (EK) *20-4-1888
1. H BS; rechten L eiden; 1916 prom otie (H et rechtskarakter der begro
tin g sw et)
2.

3.
4.
6.
7.

co m m ie s g r iffie r ; s e c re ta ris en v ic e -v o o rz itte r V erb o n d
N ederlandse W erkgevers; docent arbeidsrecht
hoogleraar sociale w etgeving
23-7-1946; fractievoorzitter
geestelijke vader van de term Stichting van de Arbeid (Stikker)
Over de ontwerp-overeenkom sten van de RTC. 'Ik kreeg het gevoel,
dat wij als lid van een keuringscomm issie de tekst van het derde
deel van een som bere trilogie was ter hand gesteld. De inhoud kon m ij in vele opzichten
niet bekoren, m aar ik w ist, dat een groot aantal m ensen zich reeds voor den ingang van
deze schouw burg verdrong om dit laatste deel der trilogie te gaan zien. De plaatsen voor
de eregasten w aren in gereedheid gebracht en de regisseurs hadden alles gedaan om op
tijd te beginnen. Daar stond ik nu met die onbevredigende tekst. Ik, die zelf niets beters in
de zak had; ik m oest beslissen over de vraag of de voorstelling al dan niet zou doorgaan.'
(H E K 1949-1950, p. 53)

N ederhorst, G .M . (Gouda) PvdA (TK) *17-10-1907
1. H BS; economie UvA
2. adjunct-directeur w etenschappelijk bureau SDAP; secretaris Stich
ting van de Arbeid
3. lid College van Rijksbem iddelaars
4. 10-1-1946; vanaf 1949-1950 lid vaste kamercom m issie voor de han
d e lsp o litie k
5. vooroorlogs plan-socialist; antim ilitarist; tegenstander van de po
litionele acties; pu bliceerde m et B.W . Schaper, Vrede in Europa?
Een studie over internationale vredespolitiek (A m sterdam 1939)
6. ’scherp-vernuftig theoreticus m et nogal wat "linkse" inslag'; 'Verstaat op bijzondere w ij
ze zijn visie ook op zeer m oeilijke vraagstukken uiterst helder w eer te geven.' (Abspoel)
7. 'Wij kunnen de comm unisten afbreken, men m oet ons in staat stellen dit proces ten einde te
voeren.’ (bij de form atie van 1948) (Visser)
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N olte, A.H. (Am sterdam ) KVP (TK) *26-7-1896
1. akte lager onderw ijs; hoofdakte en de akten handelskennis lager
onderw ijs, geschiedenis m iddelbaar onderw ijs en staatsinrichting
m iddelbaar onderwijs
2. onderw ijzeres bij het lager onderw ijs en het m ulo; lerares bij het
m iddelbaar onderw ijs en aan de school voor M aatschappelijk Werk
3. lerares
4. 27-7-1948

Oud, P.J. (Rotterdam) VVD (TK) *5-12-1886
1. HBS; rechten UvA; promotie 1917
2. k an d id aat-n otaris; belastingam bten aar; m in ister van Financiën
(1933-1937)
3. burgem eester van Rotterdam ; voorzitter VNG
4. 28-6-1917 m .u.v. de jaren 1933-1937 en 1938-1948; fractievoorzitter
lid vaste kam ercom m issie voor buitenlandse zaken; idem voor de
Binnenland se V eiligheidsdienst
5. tot 1946 lid van de VDB; 1946-1948 lid PvdA; autoriteit op het ge
bied van de parlem entaire geschiedenis; m aakte zich weinig popu
lair m et de bezuinigingen onder Colijn
6. had de naam de partij op sem i-d ictatoriale w ijze te leiden (40 jaar vrij en veren igd);
'sterk e, strijd b a re p erso o n lijk h eid ’ (V on h o ff in: ibidem )-, 'iem and die bij u itstek
doelgericht dacht en opvallend w einig rekening hield m et de gevoelens en ideeën van
anderen' (Van Riel in: ibidem ); 'een bijzonder onaangenam e Streber' (Van der Goes van
Naters); 'was een van onze grootste staatsrechtgeleerden, m aar af en toe werd de professor
door de politicus op sleeptouw genomen' (Stikker); 'In de Kamer is hij, m et zijn grote
redenaarsgaven, zijn fenom enale kennis der parlem entaire historie en zijn scherp inzicht
in volkomen uiteenlopende problemen een der m eest gezaghebbende en som tijds ook wel
een der m eest gevreesde figuren.' (Abspoel); 'Hij hield van felle debatten en schuw de het
w apen van de ironie allerminst. Zijn vaak striem ende kritiek riep soms w eerstanden op bij
tegenstanders, die niet altijd begrip hadden voor zijn overtuiging, dat het parlem entaire
spel m et een flinke dosis dramatiek beoefend m oet worden.' (m inister-president De Jong:
H T K 1967-1968, p. 2795)
7. Over de N ieuw-Guineapolitiek: 'Zo kan m en zeggen dat niets onveranderlijker is dan de
veranderlijkheid van dit kabinet.' (H T K 1950-1951, p. 1187); 'Ik ben niet conservatief, ik
denk nog precies als 40 jaar geleden.' (interview Bibeb, Vrij Nederland, 7 febr. 1959)
P eters, J.M . (Roosteren) KVP (TK) *11-10-1908
1. kw eekschool, hoofdakte en m iddelbare akte pedagogiek en psy
chologie; RK Leergangen Tilburg
2. hoofd van een RK lagere school; leraar cursus voor de hoofdakte;
tijdelijk burgem eester van Roosteren na de bevrijding
4. 4-6-1946; lid vaste commissie voor onderwijs
5. cam pagneleider bij de verkiezingen 1948
6. in 1943-1944 'leider en organisator van een verzetsgroep en daarna
com m andant van de daaruit sam engestelde 0(rd e)D (ienst)-groep
Roosteren, die ontsnapte gevangenen en piloten, over de Belgische
grens bracht. (...) Toen de geallieerden hem verzochten, Roosteren te ontruim en wegens de
aan de verdere verdediging verbonden gevaren w eigerde Peters m et de m ededeling "des
noods alleen m et zijn groep te blijven standhouden". Daarna zagen de geallieerden van
ontruim ing af. (...) Sterkte van geest heeft de in de persoonlijke om gang zo zachtm oedige
Lim burgse oud-hoofdonderwijzer Peters getoond.' (Abspoel)
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P ollem a, R. (Leeuwarden) CHU (EK) *19-4-1890
1. gymnasium; rechten VU; promotie 1914
2. lid Provinciale Staten Friesland; hoofdredacteur Land en Volk
3. advocaat-procureur
4. 12-6-1928
5.

6.

7.

oorspronkelijk van AR-huize; profileerde zich in de jaren dertig als
tegenstander van de ordening van het bedrijfsleven, een standpunt
waarop hij om streeks 1939 terug komt
stichtte na '45 D e C hristelijk H istorische N ederland er 'w aarvan
hijzelf de inhoud bepaalde' (W ttew aall van Stoetw egen); 'Voor de
C H -b eg in selen h eeft hij steed s op de bres gestaan. M aar hij toonde d aarbij vaak
voldoende w erkelijkheidszin; stellig kan dit worden gezegd van zijn bem oeiingen m et de
Indonesische kw estie.' Bij het debat over de soevereiniteitsoverdracht 'heeft hij zich van
een beden kelijke kant laten zien. Hij ging toen nl. de regering verw ijten, dat zij de
verhouding tussen Nederland en Indonesië niet al veel eerder in de volkenrechtelijke sfeer
had gebracht, iets w aartegen de rechtse oppositie zich nota bene voortdurend had
verzet.' (Stem pels)
O ver de gew etensnood van het ARP-Tweede-Kam erlid M eijerink naar aanleiding van de
soevereiniteitsoverdracht: 'Ieder onzer kan innerlijk bewogen worden, w anneer hij kennis
neem t van het psychisch conflict van vóór of tegen, waarin deze geachte afgevaardigde
verkeerde en, w are hij lid van deze vergadering en in een dusdanig innerlijk conflict
gesteld, ik zou hem uitnodigen gedurende enkele dagen lid onzer fractie te w orden, daar
wij C hristelijk-H istorischen, in deze K am er generlei fractiedw ang kennen en in zeer
m oeilijke zaken elkaar, w at het stem m en betreft, uiteind elijk even vrij laten als bij
kw esties van zeer geringe importantie.' (H TK 1949-1950, p. 68)

Posthum us, S.A . (Delft) PvdA (TK) *29-4-1910
1. H BS; TH Delft
2. assistent TH; ingenieur aardew erkfabriek
3. lid com m issie vergunningen personenvervoer; lid gem eenteraad;
fra ctie secreta ris
4. 6-6-1946; lid vaste kamercom m issie voor openbare werken, verkeer
en w aterstaat
5. tot 1946 lid van de VD B; speeld e belangrijke rol in V rijzinnig
Dem ocratische Jongeren Organisatie

R egout, L.F.H. (Meersen) KVP (EK) *3-4-1891
1. rechten RU U trecht; prom otie 1922 ( Het rentevraagstuk)
2. attaché te Londen; aardew erk- en glasfabrikant
3. voorzitter M ijnraad
4. 27-7-1948
6. 'Een conservatieve m an, in zoverre dat hij een goede conservator is
van de parlem entaire verrichtingen van zijn voorgeslacht.' (D e Op
mars, 2 april 1949)
7. over zijn voorouders: 'Hij (de vader van L.F.M ., P vG ) hield zijn
m aidenspeech in het jaar 1905 (...). Zijn vader was op zijn beurt Eerste-K am erlid in een voorafgaande periode. De m aidenspeech van dit K am erlid viel in
het jaar 1882 (...). En nu ga ik nog een generatie terug, tot de vader van de juist genoemde,
dan heeft deze (...) zijn debuut in deze zelfde Kam er gem aakt in het jaar 1849, derhalve
juist 100 jaar geleden.' (De Opmars, 8 april 1949)
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R e ijers, J. (Kamerik) CHU (EK) *21-3-1887
1. lagere school; ontw ikkelde zich door zelfstudie en door privaat
lessen voor de handel en later voor de gemeenteadm inistratie
2 . directeur van een handelsvennootschap; w ethouder Zw ijndrecht;
lid P rovinciale Staten Zuid-H olland
burgem eester Kam erik en Zegveld; voorzitter waterschappen; voor
zitter w aterleidingbedrijf De Elf Gem eenten
23-7-1946
stem de als enige van de CH U tegen de grondw etsherziening in
tweede lezing van 1948
6 . 'een m an die geheel in de ban van ultrarechtse elem enten was' (W ttew aall van Stoet
w egen); 'Alleen de doorgewinterde "die-hards" zullen enig genoegen hebben beleefd aan
de redevoeringen van deze CH -senator in Indonesische debatten. O nverzoenlijke oppo
sitie, verdachtmakingen en boze roddel, herinneren wij ons van zijn betogen, en een aan het
onbehoorlijke grenzend veronderstellen van kwade trouw.’ (Stempels)
7. 'Het is te betreuren dat, mede door de kortzichtige A ziëpolitiek van A m erika, de positie
van Nederland zo uiterm ate verzwakt is, wat tevens een nadeligen invloed zal uitoefenen
op een gezonde, evenwichtige federalisatie van W est-Europa.' (H E K 1949-1950, p. 662)
R ip, W. (Voorburg) ARP (EK) *13-11-1903
1. christelijke landbouw school; rechten VU
2. secretaris G rondkam er Zuid-Holland
3. algem een secretaris Christelijke Boeren- en Tuindersbond; voor
zitter Bond van Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersorganisaties;
bestuurslid Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank Utrecht
4. 23-7-1946; w oordvoerder voor landbouw en justitie; lid vaste com 
missie voor internationale economische samenwerking

R itm eester, G . (Den Helder) VVD (TK) *29-12-1835
1. H B S
2. surnum erair directe belastingen; controleur grondbelasting; school
opziener; w ethouder van financiën Leeuwarden
3. burgem eester Den Helder tot 30-3-1950; lid hoofdbestuur VVD
4. 27-7-1948; lid vaste kam ercom m issie voor belastingen; idem voor
w ederopbouw en volkshuisvesting
6. 'Een der oudere afgevaardigden, niet groot, m aar breed in de schou
ders, m et nog opvallend heldere ogen in een rond gezicht met ietwat
rossige gelaatskleur.' (Abspoel)
Rom m e, C.P.M . (Rijswijk) KVP (TK) *21-12-1896
1. gym nasium ; rechten UvA; promotie 1919 (stellingen)
2 . ad vocaat; gem eenteraad slid A m sterdam ; lid Provinciale Staten
N oord-H olland; m inister van Sociale Zaken 1937-1939; hoogleraar
staats- en ad m in istratief recht T ilburg; voorzitter C ollege van
Rijksbem iddelaars; comm issaris Am sterdam sche Bank
staatkund ig hoofdredacteu r de Volkskrant
4-6-1946; fractievoorzitter; lid Indonesische en W est-Indische ka
m ercom m issie; lid vaste kam ercom m issie voor de Binnenlandse
V e ilig h eid sd ien st
5. pleitte voor corporatieve staat en maatschappij van uitgesproken katholieke signatuur en
m et een sterk m onarchaal gezag; bew erkstelligde sam en m et o.a. Stokm an de terugkeer
van de KVP na de oorlog; raakte bij de formatie van 1946 in problemen door betrokkenheid
bij collaborerende bedrijven tijdens de bezetting

-f-rfr,

Lis/j
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6.

7.

'Zonder hem zou de houding van de katholieke fractie mogelijk een al te onberekenbare
factor kunnen w orden.' (Stem pels); ’lk verm oed dat hij alles tegelijk p robeerde te
bereiken: èn de eenheid van de KVP, èn de sam enwerking m et de socialisten èn enige band
m et Indonesië èn toch voor Indonesië een ruime m ate van vrijheid.' 'Zo'n m an val je niet af,
dachten ze onder andere in de KVP-fractie en bij de Volkskrant van toen. Zo'n man poets je
op. Zijn fouten frummel je onder het kleed.' (Henry Faas in De Tijd , 24 okt. 1980)
Gevraagd naar zijn grootste politieke successen noemt Romme de bezitsvorm ing en 'dat ik
als fractievoorzitter er het m ijne aan heb gedaan dat onze fractie eenstem m ig zou
m eegaan m et de Europapolitiek. De hele fractie heeft toen unaniem gestem d voor de
m otie-Van der Goes-Serrarens.’ Zijn grootste decepties: 'De kwesties Indonesië en NieuwGuinea. Niet wat de uiteindelijke uitkom sten betreft, m aar dat de politiek in beide grote
vraagstukken bedorven is door de interne verdeeldheid van het volk. M en tracht het w el
af te schuiven op de Amerikanen, die bepaald niet onschuldig zijn, m aar zo ligt het niet.
(...) A ls zich in Nederland voor de koers-Sasseii een m eerderheid had opgesteld, w aren
w e tot een betere verhouding gekomen.' (De Gelderlander, 7 mei 1963)

Roolvink, E.G.M . (Almelo) KVP (TK) *7-6-1898
1. gymnasium; rechten RU Groningen
2. gem eenteraad slid , lid Provinciale Staten O verijssel; w ethouder
van sociale zaken, volkshuisvesting en personeelszaken A lm elo;
p re sid en t-d irecteu r Tw entsche C ou ra nt; lid am btenarengerecht
A rnhem ; plv. kantonrechter Alm elo; lid Europese Parlem entaire
U nie
3. advocaat-procureur
4.
23-11-1937 tot 26-7-1948; 2-3-1950; lid vaste com m issie voor pri
vaat- en strafrecht
7.

’Dem osthenes stelde de Atheners, die volgens hem hun w etten te lichtvaardig ophieven
en veranderden, de Locriërs ten voorbeeld. Bij hen was het gebruikelijk dat iem and, die
een nieuw e w et wilde invoeren of een oude veranderen, m et de strop om de nek die
nieuw igheid in de volksvertegenwoordiging, de Raad van de Duizend, m oest verdedigen,
waarop hij, als de Raad het ontwerp verwierp, onm iddellijk ter dood werd gebracht. Het
gevolg daarvan was, zegt Dem osthenes, dat slechts één w et in de tijd van tweehonderd
jaar veranderd w erd.’ (H TK 1950-1951, p. 877)

Roosjen, A.B. (Amsterdam) ARP (TK) *13-9-1894
1. kw eekschool; akten Frans, Engels, w iskunde, staathuishoudkunde
en statistiek; rechten VU
2. onderw ijzer christelijke m ulo Stadskanaal; w iskundeleraar H er
vorm de Kw eekschool A m sterdam ; bestuurslid Bijzondere Vrijw illi
ge Landstorm ; lid Provinciale Staten Noord-Holland
3. op w achtgeld gesteld leraar; voorzitter N CRV; bestuurslid N eder
land se Radio U nie; bestuurslid N ationaal Instituut Steun W ettig
Gezag; gem eenteraadslid Amsterdam
4. 8-6-1937; deskundige op het gebied van onderw ijszaken, om roep
wezen en defensie
5. sinds 1950 ondervoorzitter van de ARP
6. 'behoorde in het politieke leven tot de revolutionaire "tachtigers", de groep begin sel
vaste "m annenbroeders" die tot in de jaren vijftig haar stem pel drukte op de bew ogen
geschiedenis van de ARP. Roosjen stond algemeen bekend als een bem innelijk en geestig
m an, m et een tolerante geest, die polarisatie zo veel m ogelijk verm eed.’ (B W N ); 'uiterst
banale figuur' (Van der Goes van N aters); 'irenische, sam enbindende figuur' (Bosscher);
'Roosjen behoorde tot m ijn goede kennissen, hij vergat m ijn verjaardag nooit, al w erd in
onze kring beweerd dat hij de BVD hand- en spandiensten verleende.' (Gortzak)
7. 'Ik w il niet spreken over de vraag of de Regering al dan niet haar gezicht verloren heeft,
m aar het vertrouw en in het defensiebeleid heeft door een en ander toch w el een deuk
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m ajor opgelopen. Quintus Fabius Maximus of Fabiles Cuncator m ag in zijn strijd tegen Hannibal met dralen, m et aarzelen succes hebben geboekt, Regeringsbeleid en krijgsm anstactiek zijn twee gans verschillende zaken. Aarzeling w ekt nim m er vertrouwen.' (H T K 19491950, p. 2450)
R u ijs de Beerenbrouck, jhr. G.A.M .J. (Holtum-Bom) KVP (EK) *3-8-1904
1. gymnasium ; rechten RU Leiden
2. secretaris Kam er van Koophandel en Fabrieken voor de Zuid-Lim burgse Mijnstreek; lid Provinciale Staten Lim burg
4. 1937; lid defensiecom m issie
6. opponent tegen Linggadjati, stem de als enige bij de KVP tegen het
akkoord; W ttew aall van Stoetw egen hierover: 'Ik kreeg bew onde
ring voor Ruijs, die stand hield tegenover Rom me. Als ik achterom
keek, zag ik Rom m e m et bijzonder barse blik in de richting van m ijn
bank kijken, w aar Rttijs vlak achter zat. "Goeie genade", zei ik
tegen Tilanus, "wat een moed heeft Ruijs om daar tegen in te gaan,
m oet je die blikken van Romme zien, ik durf gewoon niet m eer om te kijken - Ruijs is een
held". "De held van Linggadjati" doopte ik hem en dat bleef "G ustave" zoals ik hem
later noem de voor altijd.' (W ttew aall van Stoetwegen)
7. 'H et slot van dit na-oorlogse drama thans is voor de betrokken volkeren een aangrijpend
m om ent, zelfs voor ons, nuchtere Nederlanders. Wij staan in deemoed tegenover de Voor
zienigheid, nu de taak, die ons volk gedurende eeuwen in de w ereldgeschiedenis op den
voorgrond plaatste, ons gaat ontvallen. Wij m ogen intussen niet versagen en wij behoeven
dat ook niet te doen, w ant wij zullen, zij het op ander niveau, toch nog een rol van
betekenis in dezen kunnen spelen.’ (H EK 1949-1950, p. 85)
Ruiter, J. de (Balk) CHU (TK) *22-3-1893
1. kw eekschool; hoofdakte; akten land- en tuinbouw; diploma pluim 
v e e te e lt
2. directeur landbouwschool
3. lid Provinciale Staten Friesland
4. 20-11-1945; lid vaste kamercommissie voor landbouw
6. 'zeer collegiaal, goedm oedig' (W ttew aall van Stoetwegen)

R uygers, G .J.N .M . (Rijswijk) PvdA (TK) *21-8-1911
1. gym nasium ; M O-akte Nederlands
2. leraar lyceum Roosendaal; m edew erker bij verschillende dag- en
w eekbladen en tijdschriften; 1936 hoofdredacteur van Brabantia
N ostra ; 1940-1941 hoofdredacteur van De Unie ; 1945-1948 hoofd
redacteur van Je M ainïiendrai-D e Stem van Nederland
3. hoofd red acteu r van h et m aandblad De Katholiek in de Partij van
de A rbeid; sinds 1950 redacteur Te Elfder Ure
4. 25-7-1946; lid vaste comm issie voor buitenlandse zaken; vanaf 1949
m aakte hij deel uit van de Raad van Europa
5. actief in Brabantia Nostra, N ederlandse U nie, de illegaliteit, N ederlandse NVB en de
Katholieke W erkgem eenschap van de PvdA; lid partijbestuur PvdA
6. over zijn tijd als hoofdredacteur van De Unie: 'De vaderlandse fraseologie klonk nogal
eens hol, en pro-Duitse uitlatingen, die ook binnen de U nie verontw aardiging w ekten,
w aren eerder uitzondering dan regel. (...) Ondanks zijn Unieverleden m ocht hij optreden
als paradepaard in de arena van de politieke doorbraak. (...) bestreed onverm oeibaar het
bestaansrecht van de KVP. (...) Het ging hem vóór alles om de juiste beleving van de
katholieke religie, om het uitdragen van de christelijke boodschap om zo de godloze en
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antich ristelijk e beschavin g een halt toe te ro ep en .’ {B W N ); ’G een verrad er, m aar
politiek m is.' (Bruins Slot)
7.

'H et gevoel voor nuances, het besef te leven in een wereld van betrekkelijkheden is van
ou dsher beslist niet de sterkste zijde van het D uitse volkskarakter gew eest.' (was
ov erigens w el voorstan der van een zo volled ig m ogelijke inschak eling van W estDuitsland in de Europese samenwerking) (H TK 1949-1950, p. 1685)

Santen, J. van (Amsterdam) CPN (EK) *7-3-1908
1. M O -akten staathuishoudkunde en statistiek
2. leraar; lid gem eenteraad A m sterdam
4. 23-7-1946
6. 'In de Eerste Kam er is er ook één com m unist (naast Hoogcarspel in
de Tw eede Kam er, PoG) op wie m en niet kw aad kan w orden, te
w eten de heer Van Santen.' (De Opmars, 22 april 1949)
7. 'Hij w as leraar economie en sterk filosofisch aangelegd, je zou bijna
zeggen: een H egeliaan. En die zei een keer tegen m ij: "Wij kunnen
wel m et elkaar praten, m aar niet m et elkaar discussiëren, want in
het laatste geval staat de taal tussen ons als scheidsm uur. A ls ik over w aarheid spreek,
over vrijheid, over recht, over dem ocratie, dan bedoel ik m et elk w oord iets w ezenlijk
anders dan u er mee bedoelt".’ (citaat Algra in Puchinger, Doctor A lgra). 'De m inister
(van Buitenlandse Zaken) is voor ons een internationale handelsreiziger en voorzitter van
de M arshall-organisatie. D aarom heb ik deze M inister een buitenlands M inister van
N ederlandse Zaken genoemd - ik w il hier herinneren aan de oorspronkelijke betekenis
van het woord "M inister” -, een dienaar van het buitenland in N ederland.' (H E K 19491950, p. 672)
S ch alk er, J.P. (Rotterdam) CPN (EK) *16-12-1914
1. H B S
3. gem eenteraad slid
4. 13-7-1948
7. 'H et kapitalism e ademt nog slechts dood en verderf. Wij steunen op
de m ilioenen eenvoudige mensen, die zonder dat zij comm unist zijn
onze opvattingen over vrede en oorlog ondersteunen. Gij steunt op een
handjevol oorlogsm agnaten in de wereld. Wij hebben de overtui
ging, dat er binnen niet al te lange tijd ook in ons land een Regering
zal kom en, die de werkelijke belangen voor ons volk en ons land zal
verdedigen, en die in vrede en vriendschap zal leven met alle volkeren in de w ereld.'
(H E K 1950-1951, p. 209)
Schep s, J.H . (Den Dolder) PvdA (TK) *13-7-1900
1. lagere school
2 . tim m erm an; kantoorbediende bij de N ederlandse O verzee Trust
M aatschappij; evangelist in Vlaanderen; richtte de vereniging Protestants-V laanderen op en was hoofdopsteller van De Geloofsge
tuige (apologetisch orgaan); gem eenteraadslid Zeist
3. red acteu r w eekblad Voorm alig Verzet N ederland; secretaris Protestants-christelijke W erkgem eenschap in de PvdA; eindredacteur
Doorbraak (orgaan Protestants-christelijke W erkgem eenschap)
4-6-1946
kort lidm aatschap A nti-Revolutionaire Jeugdorganisatie Nederland; 1921 lid Christelijk
Sociale Partij; 1931 lid van de SDAP
6. 'socialist, rechts christen m et gevoel voor droge hum or’ (Van der Goes van Naters); 'beetje
law aaierig' (Van Esterik, Van Tijn, B urger); spreidt 'een verbluffende flux de bouche (ten
toon) w elke zelfs de zo hoog geschoolde Kamer-stenografen w el eens tot w anhoop m oet
brengen' (A bspoel); 'een in de oorlog onverm oeibaar pam flettist’ (Bank, N V B ); 'Zijn
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7.

opstelling in de Kam er is vaak die van een getuigende, die uit ervaring over de harde
strijd in de bezettingstijd de gerechtigheid w il laten zegevieren.' (Bogaarts)
'M en m oet het partijbestuur niet te hoog aanslaan. De fractie had veel m eer m ensen met
haar op de tanden dan het partijbestuur in die tijd. Er zaten m ensen in van w ie niets
uitging.' (D aalder)

Scherm erh orn, W. (Bilthoven) PvdA (TK) *17-12-1894
1. HBS; TH Delft (civiel ingenieur)
2. assistent aan de TH; leiding particulier adviesbureau voor land
m eetkunde en cartografie; bestuurslid VPRO; hoogleraar TH ; lid
O nderw ijsraad; 1945-1946 m inister-president; 1946-1947 voorzitter
van de Com m issie-Generaal voor Nederlands-Indië
3. adviseur van de KLM
4. 4-6-1946 tot 9-9-1946; 27-7-1948; lid vaste Indonesische com m issie

5.

6.

7.

c.q. com m issie voor Uniezaken en W est-Indische commissie; w oord
voerder bij onderwijszaken
lid V rijzin n ig C h ristelijk e Studenten B ew eging; lid Liberale S taatsp artij; lid V D B;
m ederedacteur van het blad je M ainliendrai; 1945 voorzitter N VB; m ede-oprichter PvdA
en lid partijbestuur
'D at hij politieke visie had, is later ook door toenm alige opponenten erkend. (...) geen
tacticus, geen diplom aat bereid om m et gevoeligheden rekening te houden, tenen of
belangen te ontzien.' (B W N ); 'Er zijn bepaalde nam en in de Nederlandse politiek die bij
velen w erken als een rode lap op een stier. N am en d ie w oed e-aan vallen kunnen
veroorzaken. De naam Scherm erhorn is er een van. Wie iets goeds van hem durft te zeggen
loopt kans voor landverrader te worden uitgemaakt.' (Stem pels); hèt voorbeeld van een
verscheurde socialist: ethicus in hart en nieren, m aar toch iem and die op een bepaald
ogenblik in zijn dagboek schrijft dat 'de pesthaard Djokja uitgeroeid m oet w orden.' (Van
Esterik, Van Tijn, B urger)
'W anneer ik echter hier in deze vergaderzaal rondzie, dan zie ik betrekkelijk w einig
kroeskoppen, die op verwantschap met de Papoea's wijzen. Ik kan dus beslist niet zeggen,
dat N ieuw -G uinea op grond van ethnografische overw egingen bij N ederland hoort.'
(Notulen Com ité-G eneraal, 28-9-1950)

S ch ilth u is, J. (Den Haag) PvdA (TK) *17-4-1882
1. H BS; handelshogeschool Leipzig
2. graanim porteur te Rotterdam
3. lid K am er van K oophandel Rotterdam ; adviseur bedrijfsorganisa
ties; bestuurslid internationale Kam er van Koophandel; consul-generaal Unie van Zuid-A frika
4. 13-6-1933; sp ecialist in vervoerskw esties; lid vaste k am ercom 
m issie voor de rijksuitgaven; idem voor de handelspolitiek; idem
voor de m iddenstand; idem voor verkeer en waterstaat (vanaf 19501951); lid Enquêtecom missie Regeringsbeleid 1940-1945
5. tot 1946 lid van de VDB; zorgde er mede voor dat de VDB in de tweede helft van de jaren
dertig haar ontw apeningsstandpunt verliet; na de oorlog lid van de N ationale AdviesC om m issie tot zuivering en aanvulling van de Staten-G eneraal en van de V oorlopige
Tw eede K am er; m edeoprichter Economisch-Statistische Berichten
6. begiftig d m et een grote w erkkracht, punctualiteit en een scherp analytisch verstand
(B W N )
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Schipper, J. (Utrecht) ARP (EK) *3-2-1890
1. lager onderw ijs; zelfstudie
2.
3.

typograaf; secretaris C h ristelijke Typografenbond en CN V; lid
Synodale Comm issie Nederlands Hervormde Kerk
secretaris CN V; redacteur De Gids (orgaan van het CNV) en Chris
telijk Sociaal Dagblad

4.
6.

23-7-1946
'Hij was gepensioneerd als secretaris van het CN V en dat is be
paald geen weelde!' (citaat Algra in Puchinger, Doctor A lgra)

Schm al, J.J.R. (Voorburg) CHU (TK) *24-2-1894
1. H BS; M O -akten econom ie en staatsinrichting; rechten RU Utrecht;
prom otie 1943: Tioeeërlei staatsbeschouwing in het Réveil
2. referendaris m inisterie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
3. lid G edeputeerde Staten Zuid-Holland; algem een secretaris Econo
m isch Instituut voor de M iddenstand; voorzitter Fins-N ederlandse
Vereniging; consul van Finland
4. 20-11-1945; lid vaste kam ercom m issie voor de han delspolitiek;
idem voor de middenstand
5. redactielid van de brochurereeks Tijdseinen. Stemmen uit Christe
lijk Historische kring ; in Christelijk-H istorisch en A nti-R evolutionair verw ierp hij p rin 
cipieel de antithese
6.

7.

m eer theoretisch, beschouw end in gesteld dan Tilanus; zeer belezen, erudiete persoon
lijkheid; verhouding m et Tilanus m ogelijk ook getroubleerd om dat Schm al zich door Ti
lanus geblokkeerd wist in zijn politieke ambities (Van Spanning); Schm al, gekozen om
zijn sociale bew ogenheid, werd steeds rechtser; kwam daardoor regelm atig in aanvaring
m et bv. W ttew aall van Stoetw egen; voelde zich gepasseerd toen n iet hij m aar W .F.
Schokking m inister werd ('hij had al een secretaresse gehuurd’); 'Een buitengew oon be
gaafd m an m et een zeer m oeilijk karakter.' 'Tilanus’ grootste tegenstander in de fractie'
(W ttew aall van Stoetw egen)
over de grenscorrecties: 'O verigens kan ik begrijpen dat, waar het hier wel is w aar een
onbeduidende zaak betreft, de Regering toch ook daarvan m et echt Hollandse soberheid
zegt, dat tenslotte een half ei beter is dan een lege dop.' (H T K 1948-1949, p. 1398)

Schoonenberg, A.D. (Amsterdam) CPN (EK) *24-8-1910
1. lager onderwijs en mulo
2. kantoorbediende; journalist
4. 21-9-1948
7. '(...) wij m oeten van de leden van onze partij verlangen, dat zij een
voorbeeld zijn in alles, in hun werk, in hun politieke activiteit en in
hun particulier leven. Wij m oeten strijden voor rechtvaardigheid
jegens de naaste. Wij m oeten onze m edem ensen, voor zover zij geen
betaalde knechten der bourgeoisie zijn, achten en respecteren. Wij
m oeten oprecht zijn in onze handelingen, ook ten opzichte van het
andere geslacht. Daden, die het geluk van de medemens schaden, zijn onverenigbaar met
een socialistisch geweten. Wij m oeten trouw zijn, ook in het huwelijk. (...) Wij m oeten de
durf hebben de oorzaken van zovele m islukkingen in het leven, ook in ons zelve te zoeken.’
(De Jon ge); 'A gressie is aan socialism e van nature vreem d.' (H E K 1949-1950, p. 863);
Korea: ’Eerst hebben Nederlandse soldaten voor Amerika in Indonesië de kastanjes uit het
vuur mogen halen en Amerika is er met de buit van door. Nu dit deel van de vuile oorlog in
Azië achter de rug is, nu m ogen ze aan een nieuwe vuile oorlog beginnen, wederom voor de
belangen van de kolonisators van onze dagen, voor de Amerikaanse bankiers. ' (H E K 19491950, p. 864)
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Schouten, J. (Rotterdam) ARP (TK) *12-8-1883
1. lager onderw ijs; akte boekhouden
2. w erkzaam bij bloem isterij; lid gem eenteraad; w ethouder; lid Pro
v inciale Staten Z u id -H o llan d ; d irecteu r R otterd am sch e BoazB ank
3. directeur Vereniging voor hoger onderwijs op Gereformeerde grond
slag; voorzitter Centraal Comité van AR-Kiesverenigingen
4. 22-10-1918; fractievoorzitter; lid vaste comm issie voor de BVD
5. veel m eer dan zijn voorganger Colijn w as Schouten een typische
rep resen tan t van het m ilieu w aaraan hij politieke leiding gaf;
com bineerde uitzonderlijke leiderscapaciteiten m et een principiële
instelling; hem werd ook wel steriele oppositie tegen de regering verw eten zonder een
alternatief te ontwikkelen; tot 1952 was zijn gezag in de ARP onaantastbaar; m edeoprich
ter van Trouw
6. 'gespierde en gedragen, nu en dan naar het dram atische overhellende taal’ (A bspoel);
'Schouten en G erbrandy (...) konden het helem aal niet m et elkaar vinden. D at zat hem
n iet in het Indonesiëbeleid, want daarin stonden ze dicht bij elkaar, m aar in hun geheel
v ersch illen d e p ersoo n lijk h eid sstru ctu u r. Schouten had geen g evoel voor hu m or,
G erbrandy w el.' (Bruins Slot); 'Zijn oppositie in de Indonesische kw estie vestigde de
indruk niet reëel te zijn. Maar consequent is Schouten stellig, consequent zonder duidelijk
rekening te houden m et hetgeen zich in de Zuid-O ost-A ziatische w erkelijkheid aan het
voltrekken is.' (Stem pels)
7. 'De strijd tussen een zware en een lichte Unie behoort tot het verleden. De strijders, zowel
voor de ene als voor de andere U nie, hebben naar m ijn m ening de strijd verloren. M en
spreekt thans nog w el van een vederlichte Unie, m aar als m en over deze zaak zich in
beeldspraak m oet uitdrukken, geloof ik, dat deze beeldspraak het m eest juist zou zijn,
w anneer w erd gezegd, dat wij hier hebben te maken met een Unie zo licht als een pluisje.'
(H T K 1949-1950, p. 801)
Serrarens, P.J.S. (Bilthoven) KVP (TK) *12-11-1888
1. H BS m et vijfjarige cursus; vorm school voor onderw ijzers; staats
exam en toelating universiteit; een jaar rechten RU Leiden
2. 1907 onderw ijzer D ordrecht; 1915 bibliothecaris van het Centraal
Bureau van de Katholieke Sociale Actie Leiden; bestuurder en voor
zitter van H erw onnen Levenskracht (instelling van het RK W erk
liedenverbond Utrecht); sedert 1920 secretaris-generaal van het In
ternationaal Christelijk Vakverbond; lid Hooge Raad van A rbeid;
curator van het Nederlandsch Econom isch Instituut; schreef tal van
brochures en artikelen
3. toegevoegd lid van de Raad van Beheer van het Internationaal A rbeidsbureau; bestuurs
lid K atholieke Arbeidersbond
4. 8-6-1937 tot 26-7-1948; 12-8-1948; lid vaste comm issie voor buitenlandse zaken
5. 1929-1937 lid Eerste Kamer
6. leest graag algem ene literatuur, terw ijl Vondel, G ezelle en Chesterston tot zijn lieve
lingsschrijvers behoren. Ook beeldende kunst en m et nam e kerkelijke kunst had zijn grote
b e lan g stellin g ( P ersoonlijkheden )
7. ‘Het com m unistisch m ycelium zendt zijn draden overal heen, m aar de giftige rode padde
stoelen kom en vooral op, waar de bodem drassig is door ellende en onrecht. W illen wij Eu
ropa sterk m aken, dan zal het noodzakelijk zijn, tegenover de honderden divisies, die in
het teken van de doffer van Picasso klaar staan, een leger van verdediging te vorm en, dat
ons graan tegen de neerstrijkende doffers beschermt. Maar van groter betekenis is, dat te
genover de levensbeschouw ing van het communisme Europa zich bezint op wat zijn groot
heid vorm t, de Europese beschaving, waarin het Christendom de redelijke norm en geeft en
waarin de w aardigheid van de m ens het kernstuk vormt.' (H TK 1950-1951, p. 1088)
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S lee n , H. van (Brielle) PvdA (TK) *1-12-1890
1. norm aalschool; onderw ijzersakte; hoofdakte
2.
3.
4.
6.

onderw ijzer; hoofd school zw akzinnigen Rotterdam ; lid Provinciale
Staten Zuid-H olland
burgem eester Brielle
8-6-1937; specialism en: onderwijs- en personeelszaken; lid vaste ka
mercommissie voor onderwijs
'Als Van Sleen in de katheder verschijnt, kan m en er vrijw el verze
kerd van zijn, d at er w at te beleven valt, dat er gelachen zal
w orden en dat er interrupties zullen klinken.’; spontaan; brengt
leven in de brouwerij (Abspoel)

Stap elk am p , A. (Utrecht) ARP (TK) *27-2-1886
1. lager onderw ijs; zelfstudie
2. arbeider; secretaris C h ristelijke Fabrieks- en T ransportarbeidersbond; secretaris en voorzitter CNV; wethouder Utrecht
3. lid P rovinciale Staten U trecht
4. was lid EK; 4-6-1946; lid vaste kamercom m issie voor sociale verze
keringen
5. w as tijdens de bezetting gegijzeld in St. M ichielsgestel
6. 'Zijn som s originele en vaak typisch nuchtere Hollandse ironie om
de dingen aan te pakken, dwong ook van tegenstanders waardering,
zo geen bew ondering af.’ (Sociale Voorlichting 3 (1947) nr. 2)
Stokm an, J.G . (Utrecht) KVP (TK) *20-3-1903
1. gym nasium ; filosofie en theologie W ijchen, W eert, Leuven; prom o
tie kerkelijk recht (1932 en 1935)
2 . p rofessor ethiek Venray; directeur Ontw ikkelingscentrale RKW V;
gedelegeerde van de Nederlandse regering op de Internationale Arbeidsconferenties in 1946,1947,1948,1949
3 . secretaris en vice-voorzitter Centrum voor Staatkundige Vorm ing;
h o o fd red a cteu r Katholiek Sociaal M aandblad; cu rator U n iv ersi
teit Groningen
26-3-1946; lid vaste kamercom m issie voor onderwijs
w as lid van het College van Vertrouw ensm annen; lid N ationale A dviescom m issie; een
van de initiatiefnem ers en belangrijkste strateeg van de wederopbouw van het katholieke
organisatiew ezen; speelde jarenlang de rol van partij-ideoloog in principiële kw esties
6. koele rekenaar, begiftigd m et overredingskracht en vasthoudendheid (B W N ); 'stem , in 
tonatie en opbouw van zijn betoog, verraden de filosofisch geschoolde, geestelijke leraar’
(A bspoel)
S tokv is, B .J. (Amsterdam ) CPN (TK) *23-1-1901
1. lagere school; gymnasium ; rechten UvA; 1928 promotie
2. ad vocaat A m sterdam ; vaste m edew erker D ie D eutsche Wochenzeitung fiir die Niederlcinde; redacteur Boek en Kunst
3. advocaat, procureur en publicist (letterkundige en jurid ische ge
sch riften )
4. 4-6-1946; lid vaste com m issie voor privaat- en strafrecht; lid Parle
m entaire Enquêtecom missie Regeringsbeleid 1940-1945
6. Zelfs door niet-com m unistische w oordvoerders als Schmal 'een ver
standig en gem atigd spreker genoemd' (Bogaarts); 'In fractie en Ka
m er w as hij vrij actief en hij hielp ons als we hem om raad vroegen. M aar hij keerde zich
volledig van ons af toen hij niet herkozen w erd en liet zich later zelfs tegen ons ge
bruiken.' (Gortzak)

857

Bijlage I

7.

'Het Indonesische paard is kopschuw geworden (...); men kan niet m eer volstaan m et het
op de hals te kloppen en fraaie namen te geven.' (H T K 1948 Buiteng. Zitting, p. 112)

S tu fk en s, N. (De Bilt) PvdA (TK) *20-S-1890
1. studeerde aan de UvA
2 . leraar aan het Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Actie
3. redacteur m aandblad Doorbraak , lid Program m araad
4. EK 1945-1947; 10-9-1947; lid Indonesische com m issie c.q. commissie
voor Uniezaken en W est-Indische commissie
5. stud iesecretaris van de N ederlandse C hristen Studenten Vereni
ging; werd gekozen in het eerste partijbestuur van de PvdA, bedank
te voor een tweede termijn
6. 'protestants doorbraakm an (...) sterk ethisch-getinte betogen in ge
dragen volzinnen (...) bewoog zich op het terrein van de jeugd en de studenten en schreef
zijn in deze kringen toonaangevende boek Evangelie en Jeugd' (Abspoel); 'De voordrachten
van Stufkens vonden grote w aardering bij de A JC'ers’ (W ttew aall van Stoetw egen); 'een
Barthiaans geïnspireerde protestant, afkom stig uit de N ederlands Christelijke Studen
tenvereniging en al voor de oorlog lid geworden van de SD AP.’ (Bank, N V B )
Su urhoff, J.G . (Amsterdam) PvdA (TK) *23-7-1905
1. m ulo; zelfstudie
2. w erkzaam op verschillende handelskantoren; w erkzaam bij NVV
3. bestuurder NVV
4. 21-9-1939; lid vaste kamercom m issie voor sociale verzekeringen
5. m aakte carriere in SDAP en NVV; 1939 lid A m sterdam se gem een
teraad; ju li 1940 uit N VV ontslagen; sloot zich aan bij Nederlandse
U nie m aar bedankte toen deze het w erkend lidm aatschap aan joden
verbood; m ei 1942 - juni 1943 gijzelaar Sint-M ichielsgestel; m ede
w erker aan illegale Je M aintiendrai; gaf voorkeur aan volkspartij
boven klassepartij, m ei 1945 lid voorlopig hoofdbestuur NVB
6. typische bestuurder; vakbondsw erk lag hem beter dan kam erlidm aatschap; leed aan ge
brek aan geduld en tact; in kleine kring hartelijk en attent, daarbuiten som s hooghartig en
sarcastisch (B W N ); 'Een jongen uit het volk, nog in de stijl van de oude SDAP: iemand die
de vakbew egingstaal nog verstaat en spreekt, m aar ook iemand die ’t kan.’ (Tilanus)
7. 'Ik ben een vakbew egingsm an en degenen die mij in de weg staat, die probeer ik w eg te
slaan.' (geciteerd door Burger)
T end eloo , N .S.C. (Amsterdam) PvdA (TK) *3-9-1897
1. akte Engels; rechten RU Utrecht
2. gem eenteraadslid Am sterdam
3. advocate Amsterdam
4. 20-11-1945
6. 'Het belang van de ongerepte handhaving van het beginsel van. de
rechtsstaat, dat haar als vrijzinnig-dem ocraat altijd zo van harte
ging, is zij (bij de overstap naar de PvdA, PvG) trouw gebleven. Ziet
zij deze in gevaar, dan w erpt zij zich m et al de w elsprekend 
heid van de advocaat, die een heilige zaak verdedigt, in de strijd.
K w esties van huw elijks- en kinderrecht hebben haar speciale belangstelling. W ordt de
vrouw in haar rechtm atige belangen bedreigd, dan vindt deze in haar en in de VVD afgevaardigde mevr. Fortanier een strijdbaar tweetal, dat een m inister het vuur na aan de
schenen kan leggen.' (Abspoel)
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Terpstra, J. (Den Haag) ARP (TK) *8-6-1888
1. opleiding tot onderw ijzer; rechten UvA; 1918 promotie
2. on d erw ijzer; secretaris van de U nie Een school m et de bijbel;
secretaris van de Schoolraad voor de sch olen m et de bijbel;
directeur van de Bond van verenigingen voor christelijk m iddelbaar
en voorbereidend hoger onderwijs; secretaris van de Onderwijsraad;
1929-1933 m inister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
3. advocaat Den H aag
4. 9-5-1933; lid vaste kam ercom m issie voor onderw ijs; idem voor pri
vaat- en strafrecht
6. 'Dat leek in het begin w el een gereform eerde w eesjongen, die verdwaald was in de K a
m er.' (Puchinger, Rome - Reformatie)
Thiel, F.J.F.M . van (Helm ond) KVP (TK) *19-12-1906
1. gymnasium ; rechten KU Nijmegen
2. advocaat en procureur
3. industrieel; voorzitter Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant;
lid gem eenteraad H elm ond; voorzitter van de Centrale Raad voor
de Gezinsverzorging in Nederland
4. 27-7-1948; lid vaste kam ercom m issie voor privaat- en strafrecht
5. hield zijn m aidenspeech bij het debat over de ondernemingsraden

T ilan u s, H.W . (Den Haag) CHU (TK) *5-10-1884
1. Cadetten-school; KM A Breda
2. a rtillerie-o fficier; leraar KM A ; secretaris O n derw ijsraad ; vo or
zitter vereniging voor christelijk volksonderw ijs; voorzitter CHU
4 . 25-7-1922; fractievoorzitter; lid defensiecom m issie; lid kam ercom 
missie buitenlandse zaken; idem voor onderwijs; idem voor de BVD
6. 'Een zeer verstandige en beminnelijke man, die het in de heterogene
CH U som s w el m oeilijk had.' (Puchinger, Tilanus ); hield niet van
veel fractievergaderingen; deed veel zelf af en luisterde af en toe
eens naar de mening van anderen; bij stemmingen gunde hij iedereen
zijn vrijheid; napraten lag niet in zijn aard (H erinneringen aan de Unie); 'Hij heeft zijn
eigen stijl, die volkom en harm oniseert m et zijn bescheiden wezen, zijn antipathie voor
w at hij m eent te zien als "scherpslijperij" en zijn diep geloof.' (Abspoel); 'eind decem ber
1946 begon Tilanus te twijfelen. Romme had zich uitgesproken vóór Linggadjati en Tilanus
m eende dat toen de zaak verloren was. Na veel inw endige strijd besloot hij, dat de
voorgestelde grondw etsherziening moest worden aanvaard.' (H erinneringen aan de Unie)
7. O ver Schokking: 'Ik achtte hem bekw aam , m aar hij is als m inister helaas toch tegen
gevallen. Toen ik hem voor 't eerst in de Kamer hoorde, schrok ik. Hij was, geloof ik, een
goed m inister, m et veel hart voor de soldaten, m aar hij onderschatte het gew icht der
K am ers en de invloed der generaals. Bij de form atie kon hij kiezen tussen O orlog, en
Verkeer en W aterstaat. Had hij achteraf bezien Verkeer en W aterstaat m aar gekozen!
(...) De fout van Schokking was dat hij zich van de zaken in de Kam er wel eens m et vlotte
opm erkingen afm aakte, ook w anneer er scherpzinnige vragen gesteld w erden. Dit heeft
Oud de gelegenheid gegeven hem tot aftreden te dwingen.' (Puchinger, Tilanus)
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Tjeenk W illink, M. (Den Haag) PvdA (EK) *5-6-1905
1. gymnasium ; rechten RU Leiden
2. werkzaam bij Sociale Raad Den Haag en Arnhem
3. bestuurder van verschillende instellingen voor sociale zorg; hoofd
bestuurslid vereniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburger
schap
4. 23-7-1946; enige vrouw in de EK
5. studiegenote en vriendin van koningin Juliana

Tuin, J. (Hoogezand) PvdA (TK) *25-3-1900
1. opleiding tot onderwijzer
2. hoofd van een lagere school
3. lid G edeputeerde Staten Groningen; burgem eester Hoogezand; 1948
lid bestuur N ationaal Instituut Steun W ettig Gezag
4. 4-6-1946
6. 'Een zeer gezaghebbend m an, echt een Groninger, die zelden zijn
mond open deed.' (Burger in: Jansen van Galen, Vuijsje)

V erkerk, E.P. (Boskoop) ARP (TK) *25-7-1899
1. gym nasium ; rechten RU Utrecht; prom otie VU
2. burgem eester Hedel en Kerkwijk
3. burgem eester Boskoop; lid Provinciale Staten Zuid-Holland
4. 4-6-1946; specialism en: gem eentezaken, verkeer en vervoer, PTT;
lid vaste kamercom m issie voor de middenstand
6. een typische vertegenw oord iger van h et plaatselijke bestu u rs
wezen; hoort niet tot de langpraters (Abspoel)

V erm eer, E A . (Naarden) PvdA (TK) *20-11-1910
1. mulo
2. kantoorbediende; journalist; werkzaam bij NVV en SDAP
3. secretaris PvdA; lid gem eenteraad N aarden; lid bestuur Nationaal
Instituut Steun W ettig Gezag
4. 10-1-1946; lid defensiecom m issie
5. was lid C h risto fo o r-g ro ep
6. 'onm iskenbare redenaarsgaven en goed geschoolde spreektrant’;
had program m a bij de VARA waar hij alles 'door de rode bril’ zag
(Abspoel); 'een m an van een groot en innemend karakter’ (Van der
G oes van Naters)
7.
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'Van het bestuur van het Instituut Steun W ettig G ezag m aak ik gaarne deel uit. Ik sta
lijnrecht tegenover hen die zeggen, dat zulk een orgaan niet nodig is. Het zal overbodig
zijn, als de afpersing en afdreiging in de internationale politiek ophoudt en de volkeren
inderdaad zonder vrees kunnen leven. D aadw erkelijke steun aan dit instituut is nodig.
M et goede gezindheid alleen bereiken we niet veel, m en m oet deze gezindheid in daden
om zetten.' (H EK 1948-1949, p. 1007)
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V ixseboxse, G . (Holten) CHU (EK) *7-3-1884
1. H BS; Hogere Textielschool Enschede; rechten
2. tw intig jaar lid directie katoenfabriek
3. gedelegeerd com m issaris; plaatsvervangend rechter; voorzitter N e
derland se W eversvereniging; voorzitter A lgem ene K erkvoogdijraad N edederlands Hervormde Kerk
4. 23-7-1946
7. 'Dit snelle begrip voor de m oeite van anderen is een hebbelijkheid
die ons, C hristelijk-H istorischen, nogal eens eigen is, en al heeft
die hebbelijkheid ook haar bem innelijke kant, voor een M inister
van Defensie, die op een zeker moment, als naar zijn m ening het bestaan der natie in het
geding is, zijn m ilitaire politiek zal hebben te stellen tegenover de w elvaartspolitiek des
Vredes van de overige kabinetsleden, lijkt het mij gewenst, dat hij deze eigenschap m aar
zoveel m ogelijk naar den achtergrond m oet dringen. Daar is hij nu eenmaal M inister van
Defensie voor.' [H E K 1950-1951, p. 197)
V ond elin g, A. (Leeuwarden) PvdA (TK) *2-3-1916
1. HBS; landbouw hogeschool W ageningen; promotie 1948
2. w erkzaam bij de provinciale dienst Friesland (com m issie Noordoostpolder)
3. directeur Coöperatieve Centrale Landbouw boekhouding Leeuw ar
den
4. 25-7-1946; in de periode 1948-1952 het jongste parlem entslid; lid
vaste kamercom m issie voor de landbouw
5. tot 1946 lid VDB; was lid hoofdbestuur NVB
6. had een 'bijna on-N ederlands gevoel voor publiciteit'; hechtte w ei
nig betekenis aan de instandhouding van de rode zuil; een harde
w erker met een niet overmatig ontwikkeld gevoel voor hum or; 'een groot parlem entariër'
(Van Esterik, Van Tijn, B urger); geen spoor van twijfel aan eigen kw aliteiten en inzichten;
heeft zijn leven lang am bities gekend w aarvoor zijn karakter en kw aliteiten n iet ver
genoeg reikten; sober, individualistisch; privé gesloten van aard (BWN)
7. 'En het parlem ent is m ijn eten en drinken.' (geciteerd in BWN); 'Ik heb verduiveld w einig
principes. Eén daarvan is het vasthouden aan de christelijke m oraal. Voor m ijzelf hecht
ik w einig betekenis aan het w oord socialism e.' (geciteerd in Wie is wie, 1970)
V o n k , G. (Haarlem ) VVD (TK) *14-3-1889
1. gym nasium ; rechten RU Utrecht, Indisch recht RU Leiden
2. procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië
3. juridisch adviseur van Indische spoor- en trammaatschappijen
4. 4-6-1946; lid Indonesische commissie c.q. commissie voor Uniezaken
en W est-Indische commissie
5. oud-PvdV'er; trachtte het beleid van m inister Jonkm an in 1947 af te
keiiren door stem m ing over art. 1 van de begroting (het salaris van
de m inister) te verlangen. 'Kenners van het oude Indië zochten ach
ter de heftigheid van de aanval een oude vete. Als officier van Ju s
titie te M akassar had mr. Jonkm an in 1934 een onderzoek ingesteld naar de m ogelijkheid
van een rechterlijke dw aling in de verduisteringszaak-M argadant, w aarin zijn voor
ganger Vonk in 1925 gevangenneming had gevorderd.' (Cramer); 'Mr. Jonkman was een man
van de Stuw en van de Stuw had mr. Vonk een even grote afkeer als van Soekarno en de
zijnen. Deze m inister kon hij generlei vertrouw en geven. M inister Sassen kreeg van mr.
Vonk een overmaat van lof te horen. De tegenstelling was treffend.' (Stempels)
7. 'M orele rechten zijn altijd voor betw isting vatbaar en worden bij voorkeur betw ist door
belastingspecialisten. M aar m et betrekking tot de duizenden gedupeerde Nederlanders,
die in Indonesië hun beste Nederlandse kracht toonden, w ordt het eeuw ige beroep op ’s
lands financiën toch wel zo ongeveer een dooddoener.' (H T K 1949-1950, p. 2256)
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V oorst tot Voorst, H.F.M . baron van ('s-Gravenhage) KVP (EK) *2-81886
1. KM A; cavalerieschool Saum ur (Fr.); Hoogere Krijgsschool
2. generaal-m ajoor van de generale staf
3. luitenant-generaal tit. b.d.; m ilitair raadsheer in het Bijzonder G e
rechtshof 's-G ravenhage
4. 23-7-1946 tot 1-6-1949; lid defensiecom m issie; m ilitair specialist;
in 1949 benoem d tot lid van de Raad van State
6. 'Hij legde een zekere terughoudendheid ten aanzien van het Indo
nesische beleid aan de dag. Het leek soms wel of hij het zeer voor
uitstrevende geluid van zijn fractiegenoot K erstens w at w ilde temperen. M aar dit bete
kende intussen geenszins dat hij tot de oppositie overging.' (Stempels)
7. 'Het zou een schande zijn, indien het rood-wit-blauw in de tweede helft van de twintigste
eeuw m inder wijde w ereldzeeën zou bevaren dan het oranje-blanje-bleu in vervlogen tij
den.' (H E K 1948-1949, p. 574)
V orrink, J.J. (Amsterdam) PvdA (TK) *7-6-1891
1. kw eekschool
2. onderw ijzer; voorzitter SD AP; regeringsgem achtigde in algem ene
dienst
3. voorzitter PvdA
4. EK 1935-1946; TK 4-6-1946; lid Defensiecom missie
5. bouw de AJC op; fel anticom m unist en antim arxist; verbleef tijdens
bezetting in verschillende concentratiekam pen; tijdens zijn SDAPvoorzitterschap stelde hij zich ten doel de partij te doen groeien
van klassepartij naar volkspartij; cultuursocialist
6. hij had een autoritaire stijl van leiding geven; voor veel partijleden w as hij te rechts;
grote em otionaliteit m aakte hem als politicus kw etsbaar, te gem akkelijk te beïnvloeden
en w ispelturig; in principiële zaken was hij echter standvastig (B W N ); 'Het is mij niet
m og elijk gew eest, de tegenstelling tussen V orrink en mij in cu lturele achtergrond,
levensw ijze en politieke doelstelling te overbruggen. Heb ik er wel m ijn best voor gedaan?
In ieder geval niet genoeg - tot schade van onze partij.' (Van der Goes van Naters)
7. 'W ie als verantwoordelijk m ens tegenover deze problem en is gesteld en zelfs verplicht is
daarover een oordeel af te geven, voelt zich menigmaal van afschuw vervuld voor de w e
reld, w aarin wij gedoemd zijn te leven. Hij zal zich m enigm aal bewust zijn van een diep
ingrijpend gew etensconflict, w anneer hij zich gesteld voelt voor de vraag of er dan geen
andere weg is om de spanningen in deze wereld tot een bevredigende oplossing te brengen.
Wij m oeten ons onvermogen belijden om concreet een begaanbare andere w eg aan te wijzen.
Ons besef van verantwoordelijkheid verbiedt ons, ons gew eten verbiedt ons, de weg in te
slaan van een w eerloos pacifism e.’ (H TK 1949-1950, p. 1453)
Vos, H. (W assenaar) PvdA (TK) *5-7-1903
1. H BS; TH D elft; diplom a electrotechnisch ingenieur
2. adm inistratief am btenaar Rijksnijverheidsdienst Deventer; ingeni
eur bij de Octrooiraad; tijdens de bezetting m edew erker van V rij
Nederland; lid gem eenteraad A m sterdam ; 1945-1946 m inister van
H andel en N ijverheid; 1946-1948 m inister van Verkeer en W ater
s ta a t
4. tot 15-12-1948
5. 1934-1940 d irecteur W etenschappelijk Bureau van de SD A P; on t
werper Plan van de Arbeid
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W agenaar, G. (Amsterdam ) CPN (TK) *27-9-1912
1. am bachtsschool
2. gem eentelijk energiebedrijf; lid gemeenteraad Amsterdam
3. voorzitter CPN
4. 20-11-1945; fractievoorzitter; lid vaste kam ercom m issie voor open
bare w erken, verkeer en w aterstaat
5. had een felle w oordenw isseling m et kam ervoorzitter Kortenhorst
tijdens het debat over de A m errikaanse m ilitaire hulp; uiteindelijk
w erd hij door de rijk sp o litie 'aan handen en voeten de zaal
uitgedragen' ( K H A 26 febr. - 4 maart 1950, p. 8630)
6. 'M eer dan bij anderen dient de Kamervoorzitter op zijn qui vive te zijn om de spreker, een
m aal op het toppunt van zijn geladen betoog, binnen de perken van het parlem entair ge
oorloofde te houden.' (Abspoel); 'Hij deed zich kennen als een eigendunkelijk m an zonder
een spoor van zelfkennis en zelfcritiek, niet geneigd om iets te verbeteren aan zijn uiterst
lacuneuze algem ene ontw ikkeling, slecht naar anderen luisterend, m aar graag pratend.'
(De Jonge)
7. N a zesm aal ingrijpen door de kamervoorzitter: 'Ik m oet tot m ijn spijt zeggen, dat de m a
nier, w aarop u op het ogenblik leiding geeft, het mij onm ogelijk m aakt op dit ogenblik
hier ook nog m aar één woord m eer te zeggen.' (H TK 1949-1950, p. 919)
W alsum , G .E. van (Delft) PvdA (EK) *21-2-1900
1. gym nasium ; rechten RU Utrecht
2. verbonden aan de K am er van Koophandel te R otterdam ; hoofd 
redacteur D e N ieuw e N ederlander; w ethouder onderw ijs en volks
ontw ikkeling Rotterdam
3. burgem eester Delft
4. TK 1946-1948; EK 25-8-1948 tot 16-12-1949
5. was voor de oorlog secretaris van de CHU; m ederedacteur van Tijd
s e in e n ; redacteur van De N ederlander; bestreed het als van zelf
sprekend aanvaarde isolem ent van de CHU; bepleitte wederzijdse
toenadering van christendom en socialism e; had grote invloed op de form ulering van de
uitgangspunten van de PvdA
6. voor de oorlog een groot CH -idealist, na de oorlog voor veel CH'ers 'oud vuil' om dat hij
De N ederlander m eenam naar de PvdA ( H erinneringen aan de U nie); 'H et leek w el of
alle predikanten m eededen m et Van W alsum , m aar ze bleken toch generaals zonder
leger.' (W ttew aall van Stoetw egen over de CH -doorbraak naar de PvdA); Van W alsum is
w el gekarakteriseerd als regent. Hij was dat in de zin van een echte bestuurder, bereid om
de gem eenschap te dienen, verantw oordelijkheid te nem en, hem verleend gezag uit te
oefenen. Hij stem de zijn politieke beslissingen af op een toekom stverw achting en stond
k ritisch tegenover het historisch gewordene ondanks alle begrip voor traditie. (B W N )
W elter, C h .J.I.M . (Den Haag) KNP (TK) *6-4-1880
1. HBS; groot am btenaarsexam en voor de Indische dienst
2. am btenaar Binnenlands Bestuur Indië; 1921-1924 algem een secreta
ris van het G ouvernem ent; 1924-1925 en 1926-1929 lid en vice-presi
dent Raad van Nederlands Indië; 1925-1926 en 1937-1941 m inister
van Koloniën
3. een van de kopstukken van N ationaal Com ité H andhaving Rijks
een heid
4. 27-7-1948; lid vaste kam ercom m issie voor de rijksuitgaven
5. brak met de KVP onder het motto 'de KVP is de aanhangwagen van
de PvdA'; m et nam e ontevreden over de Indische politiek
6. 'H et geheim van zijn w elsprekendheid is gelegen in zijn uit een sterk sentim ent als een
krachtige fontein opspuitende spontaniteit. Zij doet hem nu eens verschijnen in de rol van
aanklager, dan w eer als boeteprediker en een volgend m aal als de geestige causeur met
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originele beelden en invallen, die groeit in zijn betoog, naarmate m en hem met interrupties
bestookt, die dikw ijls m eer zijn bedoeld als aanm oedigingen dan als bestrijd ingen.'
(A bspoel); 'Hij voert in de Kam er een extreem -rechtse oppositie. M et de extreem -linkse
oppositie heeft hij intussen zijn afkeer van de Am erikaanse politiek gem een.' (Stempels)
'O ver zuurkool krijgen we uitvoerige inlichtingen, m aar over de ondergang van het ko
ninkrijk onder het kabinet-Drees horen we geen w oord.' (D e Opmars, 2 dec. 1949); 'Ik heb
niet zo w einig brieven gekregen van sym pathieke oude dames en andere eenvoudigen van
geest, die mij schreven: W at een geluk is het toch, dat wij tenm inste N ieuw -G uinea
behouden. M ijn reactie daarop was altijd dezelfde: W ait and see!' (H T K 1950-1951, p.
1162); 'M en heeft ons nodig, zonder ons is het Pact van Brussel niet het papier w aard,
w aarop het is geschreven, en is het A tlantische Pact een chim ère!' (H T K 1948-1949, p.

1222)
W endelaar, W .C. (Den Haag) VVD (EK) *1-1-1882
1. gymnasium ; rechten RU Utrecht
2 . referendaris departem ent van Oorlog; burgem eester A lkm aar; lid
P rovin ciale Staten N oord-H olland; voorzitter VNG en van de
L iberale Staatspartij
voorzitter Raad van Comm issarissen van twee grote levensverzeke
ringsm aatschappijen
EK 25-8-1948
Tw eede-K am erlid 1933-1946; een w einig inspirerende vooroorlogse
leider van de Liberale Staatspartij, gesteund door een sterke, con
servatieve A m sterdam se afdeling
6 . 'Door en door fatsoenlijk (...) oprecht emotioneel. Hij werd beschouwd als de voorm an van
het behoudende elem ent van de partij.’ 'Zijn standpunt ten aanzien van Indonesië had
vaste voet in onze partij en het zou, na een reeks crises en conflicten, uiteindelijk leiden tot
m ijn aftreden als m inister.' (Stikker)
7. 'Er wordt in het kabinet som s gestuwd in een richting, waarmede wij ons slecht kunnen ver
enigen - ik denk bijvoorbeeld aan de belastingpolitiek van M in ister Lieftinck -. Dat
m aakt, dat ik het als lid van m ijn partijbestuur betreur, dat de heer Stikker niet voortdu
rend aanw ezig is in de keuken van het kabinet.' (H EK 1949-1950, p. 674); 'Daarom zou ik
Zijne Excellentie in overw eging w illen geven om der consequenties wille niet al te conse
quent vast te houden aan zijn neiging om consequent te zijn.' (De Opmars, 22 okt. 1948)
W etering, F.H. van de (Amsterdam) CHU (TK) *7-9-1896
1. opleiding tot Indisch predikant
2 . directeur van een theologische school in Indië; burgem eester M enado, Palem bang; hoofdam btenaar departement van Binnenlands Be
stuur
gepensioneerd; werkzaam op sociaal en kerkelijk gebied
27-7 -1948; fin an cieel expert C H U -fractie; lid In donesische en
W est-Indische kam ercom m issie; idem voor de belastingen (vanaf
1949-1950)
6 . 'Op de katheder toont hij zich een vlot spreker, m aar m et een
neiging naar het sarcastische, welke nogal eens prikkelend op de bewindslieden achter de
reg erin g stafel pleegt te w erken.' (A bspoel); 'rijzige, goedlachse figuur'; 'Kan tot de
linkervleugel van de CHU worden gerekend.1 (Stempels)
7. 'Uit al deze regelingen herken ik het huidige kabinet niet m eer, w ant als ik belangen
bepleit van N ederlanders in of na de Japanse bezetting uit Indonesië gekom en, dan
ontm oet ik vaak een ijskoude en ongenaakbare afwijzing. M aar als enige Indonesische
onderhandelaars ter RTC op het zuiver zakelijk gebied der financiën m et mooie w oorden
scherm en van "politiek en psychologisch", dan valt de regering als een kaartenhuis ineen
en zit het N ederlandse volk in al zijn geledingen m et de financiële brokken.' (H T K 19491950, p . 848)
864

Biografische gegevens kamerleden

W ibau t, F. (Amsterdam ) PvdA (EK) *31-5-1887
1. HBS; UvA, 1911 arts; 1932 promotie
2. oogarts
3.

secretaris-penningm eester K oninklijke N ederlandse M aatschappij
tot bevordering der Geneeskunst

4.

20-11-1945 tot 20-7-1946; 6-5-1947 tot 24-7-1948; 9-12-1949 tot 8-21950

W ilde, J.A. de (Den Haag) ARP (EK) *7-1-1879
1. gym nasium ; klassieke letteren VU A m sterdam ; rechten; promotie
1905 UvA
2. ad vocaat-p rocu reu r; w ethouder Den H aag; 1933-1937 m inister
Binnenlandse Zaken; 1937-1939 minister van Financiën
3. voorzitter Electriciteitsraad; comm issaris bij een bank
4. TK 1918-1948 (m.u.v. 1933-1939); EK 27-7-1948
5. gelijktijdig m et Drees w ethouder in Den Haag; tijdens de bezetting
geïnterneerd; op financieel-econom isch gebied uiterst conservatief
en zuinig; stapte om die reden uit het vierde kabinet-Colijn
6. knap bestuurder, joviaal en spontaan in de om gang; m et zijn beginselen viel niet te m ar
chanderen; zijn onverm ogen zich aan te passen aan gew ijzigde om standigheden speelde
hem in de politiek parten; na 1945 was er van enige ontw ikkeling in zijn opvattingen en
overtuigingen geen sprake m eer; politieke rol dan vrijw el uitgespeeld (B W N ); 'W at kon
hij spontaan zijn: voor al wat hem sym pathiek was kon hij haast kinderlijk enthousiast
zijn. (...) Een m an die iedereen graag mocht: joviaal en spontaan. Hij sprak goed en hield
in ieder geval in het parlem ent geen saaie redevoeringen. In zijn reacties kon hij prim air,
ja naïef, een enkele keer zelfs uitgesproken kind erlijk zijn, m aar daar zat w el iets
charm ants in.' (Puchinger, Tilanus)
7. 'H et w oord "democratie" beleeft in deze naoorlogse tijd een hoogconjunctuur; m aar niet
zelden vloekt de w erkelijkheid m et de schone theorie.’ (beklaagt zich over het feit dat
[de m inderheid in] het parlem ent voortdurend voor voldongen feiten wordt geplaatst in de
Indonesische kwestie) (H E K 1948-1949, p. 30)
W illem s, J.M . (Oisterwijk) PvdA (TK) *14-3-1909
1. gym nasium ; klassieke letteren, archeologie en prehistorie UvA
2. adjunct-conservator m useum van het Provinciaal Genootschap
3. secretaris PvdA; voorzitter van de K atholieke W erkgem eenschap
in de PvdA
4. 4-6-1946; specialism en: kunst, natuurbescherm ing, behoud natuur
monumenten
5. lid gilde-broeders van het Brabantse Studenten Gilde; lid van jongstud enten veren igin g N os; lid red actie C hristofoor; m edew erker
Brabantia N ostra; 1937 lid stichtingsbestuur Brabantia Nostra; ge
w estelijk secretaris voor Noord-Brabant voor de Nederlandse Unie
6. 'Z ijn speeches w aren voortreffelijk, m aar hij liet ze schrijven door G eert R uygers.'
(Burger)
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W oudenberg, C. (Amsterdam) PvdA (EK) *16-12-1883
1. am bachtsschool
2. m eubelm akersgezel; bezoldigd bestuurder van de M eubelm akersbond; redacteur van Ons Vakblad; secretaris van de Internationale
Unie van H outbewerkers; secretaris van de SDAP
3. algem een secretaris van de PvdA tot 1949 (kreeg bij zijn afscheid
een nieuw e Solex en een reis)
4. 20-11-1945
5. w ilde scheiding der m achten binnen de partij: het partijbestuur is
ten dele het controle-apparaat van de fractie (en van de m inisters),
kw am hierm ee in conflict m et Vorrink (Daalder); zijn broer was van 1937 tot 1940 lid van
de TK voor de NSB, kreeg in 1949 twintig jaar gevangenisstraf; was evenals Scherm erhorn
tegen deelnam e CHU en VVD aan kabinet-Drees-Van Schaik
6. 'W oudenberg was in veel sterker mate de baas dan m en w el bereid was te zien of kon zien,
om dat Sint Bureaucratis een groot gewicht heeft. Al zouden alle mannetjes plotseling weg
zijn, dan b lijft de figuur Sint Bureaucratis op de achtergrond aanw ezig en daar was Kees
de personificatie van.' (Thom assen in Daalder)
W ttew aall van Stoetw egen, Jkvr. C.W .I. ('s-G ravenhage) CH U (TK)
*1-1-1901
1. gymnasium ; Zwitserse kostschool; rechten RU Leiden
2. w erkzaam bij de Federatie C hristelijke V ereniging van en voor
vrouw en en m eisjes; secretaresse N ederlandse Christelijke V rou
w enbond; lid Nederlands Vrouwencomité
3. lid Program m araad van de Nederlandse Radio Unie; lid Persraad
4. 20-11-1945; lid vaste com m issie voor privaat- en strafrech t; lid
com m issie tot herziening van het kinderstrafrecht en het Rijkstucht
en opvoedingsw ezen; lid van de ministeriële adviesraad voor het
gevangenisw ezen; lid Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
5. lid hoofdbestuur Nederlandse Christelijke Studentenvereniging; in 1945 lid CHU gew or
den; zonder haar m edew eten door Tilanus in 1945 als kandidaat voor de Tw eede K am er
opgegeven
6. 'H aar kracht vindt zij in het algemeen m eer in het com m issoriale werk dan in het openba
re optreden.' (Abspoel); werd een tijdlang 'de rode freule' genoem d (A N P ); 'heel w elbe
spraakt, heel openhartig, op de m an af en heel pittig. Ondanks haar vriendelijkheid (...)
staat ze haar m annetje, en van een eenmaal gevestigde overtuiging is ze niet licht af te
brengen.' (Puchinger, H ergroepering)
7. 'Ik heb in het begin van m ijn kamerlidmaatschap gedacht dat als je anderen probeerde te
begrijpen, dat je dan ook goed m et ze zou kunnen samenwerken. M aar eerst door ervaring
heb ik begrepen dat de Kamer toch vóór alles een strijdcollege is; dat de oppositie een an
dere rol heeft te spelen dan een regeringspartij.' (Puchinger, H ergroepering)
Ysselm uiden, J.J.W . (Arnhem) KVP (TK) *23-3-1887
1. lagere school A rnhem ; katholieke kostschool van de fraters SintM ichielsgestel; HBS Arnhem ; M O-akte boekhouden
2. 1911 accountant; vijftig jaar actief in de RK Drankbestrijding en in
het kader van de RK Kinderuitzending; in de jaren dertig actief in
de RK Propagandaclub; in de jaren twintig bestuurder van het RK
M aatschappelijk Ziekenhuisw erk, de RK V olksuniversiteit, de RK
H oogere Burgerschool, de RK Reclasseringsvereeniging en bestuur
der van de Gelderse Spaarbank
3. 1946-1956 lid G edeputeerde Staten van Gelderland
4. 9-5-1933 tot 3-6-1946; 23-7-1946 tot 1-3-1950
5. 1904-1907 voorzitter van de RK Jongelingen Vereeniging; 1906-1923 oprichter en bestuurder
van De K atholieke Sociale Actie; 1919-1946 lid gem eenteraad A rnhem ; 1919-1932 lid
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Provinciale Staten G elderland; 1919-1921, 1921-1925 w ethouder sociale zaken, financiën
Arnhem ; 1932-1933 lid Eerste Kamer
'Op het nationale en provinciale niveau is Ysselm uidens leven en werken m inder in het
oog springend geweest dan in Arnhem en omgeving. In deze stad was hij decennia lang de
exponent van em ancipatie van katholieken ten opzichte van de liberalen en so ciaal
dem ocraten, m aar ook van ontvoogding van het katholieke volk van arbeiders en kleine
m iddenstand van de overw egend liberaal georiënteerde katholieke aristocratie. Zijn
som s prim aire reacties leidden ook wel tot m inder diplom atieke om gang m et politieke
opponenten. Verder was hij een bescheiden man' (BWN)

Zandt, P. (Delft) SGP (TK) *6-3-1880
1. gym nasium ; theologie RU Utrecht
3. N ed erlan ds H ervorm d p red ik ant; lid Provin ciale Staten ZuidH o llan d
.ÉMMfe
15-9-1925; fractievoorzitter
"
K rijgt dom inee Zandt het w oord, dan schuifelt hij, zijn volgeschreven blocnotevelletjes haastig uit zijn binnenzak opdiepend, zo vlug
. "■'te®0"
als hem dat m ogelijk is, naar het spreekgestoelte en begin t dan
m oeizaam , m et doffe, nu en dan hakkelende stem zijn betoog voor te
lezen. Volledig volgen kan m en hem, althans op de perstribune,
niet, ondanks de geluidsversterking. W ie het onveranderlijke standpunt van dom inee
Zandt kent, heeft aan enige opgevangen brokstukken echter al voldoende. De gevaren van
Rom e's toenemende macht, het goddeloze van de vaccinatie, de voortdurende ontheiliging
van de zondag en Gods dreigende toom over al het verderfelijke in de w7ereld, vorm en het
vaste thema van zijn betoog.’ (Abspoel) 'Ds. Zandt heeft stand gehouden, com prom isloos
tegen de geest der tijden en de goden van de eeuw, nooit w ijkend voor politieke en
id eo lo g ische veranderingen van w eer en w ind, steeds zich zelf blijvend gelijk een
boetgezant uit het Oude Verbond.' (Kortenhorst: H T K 1960-1961, p. 677)
7. 'M et deze republiek - van origine een fascistisch-m ilitaire Japanse creatie en in haar
daden vol van dictatoriale afschuw elijke w anbedrijven, w elke zelfs die van H itler schier
nog in de schaduw stellen - had onze regering krachtens de door haar beleden beginselen
nooit iets van doen moeten willen hebben.' (H T K 1949-1950, p. 872)

4.
6.

Zw aan, J. de (Leiden) CHU (EK) *26-6-1883
1. gym nasium Den Haag; theologie Leiden; 1909 promotie
2. predikant N ederlands H ervorm de K erk te Heem se (1907) en te
Baam brugge (1911); 1912 buitengew oon hoogleraar Oosters Grieks
Christendom , RU Leiden; 1914 hoogleraar uitlegging N. Testament,
inleiding N .T., geschiedenis der O ud-Christelijke Letterkunde RU
Groningen; lid van de Algemene synodale comm issie van de Neder
lands H ervorm de K erk; redactielid dagblad D e N ederlander
3. sedert 1929 hoogleraar RU Leiden; tweede voorzitter CHU
4. 9-6-1937; lid vaste com m issie voor Uniezaken
5. gem eenteraadslid Groningen; lid Provinciale Staten Groningen
6. werd door Tilanus m eegetroond naar de plechtigheid van de soevereiniteitsoverdracht op
29-12-1949: 'Ik dacht dat de m an er op een gegeven m om ent in zou blijven.' (W ttew aall
van Stoetw egen); 'was een bekend Nieuw -Testam enticus', 'was een tegenstander van de
opvattingen van B arth’ (Van Spanning); ’M et zijn som s w at w range betogen staat hij
kennelijk vrij ver aan de rechterzijde.' (Stempels)
7. 'W anneer (...) een zakkenroller op de tram m ijn portem onnaie tussen zijn vingers blijkt te
hebben, ga ik toch niet m et hem onderhandelen! Im mers, een "vraagstuk" van de “status"
van dit object is dan in het geheel niet aanw ezig.’ (Verslag com ité generaal EK 12 okt.
1950. p. 5-8)
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A nnie Rom ein-Verschoor, Omzien in verwondering, deel 1 (Amsterdam 1970)
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BIJLAGE II
Samenstelling van de Staten-Generaal (1948-1951)

De Eerste K am er (50)
K atholieke Volkspartij (17)
Kropm an, G.C.J.D.
Barge, J.A .J. (tot 20 okt. 1949)
Beaufort, L.J.C.
Berger, B.M.
Bruijn, A.C. de
Deckers, J.H.F. (s. 2 nov. 1949)
K erstens, P.A.
Kolfschoten, H.A.M .T. (s. 12 ju li 1949)
K raaijvanger, E.A.H .
Kuiper, H.J. (s. 13 dec. 1949)
Lieshout, H.M . van
N ijkam p, H.C.
Regout, L.F.H.
Ruijs de Beerenbrouck, G.A.M.J.
Steinkühler, A .M .C .J.
Teulings, F.G.C.J.M. (tot 20 sept. 1949)
V elthoven, H.J.J. van
Verhey, H.J.M .
V oorst tot V oorst, H .F.M . van (tot 1 jun i
1949)
W ittem an, P.J.

Kranenburg, R. (kam ervoorzitter)
Oosterhuis, H.
Tjeenk W illink, M.
W alsum , G.E. van (tot 6 dec. 1949 en s. 15
m aart 1950)
W ibaut, F. (van 19 dec. 1949 tot 8 febr. 1950)
Woudenberg, C.

Partij van de Arbeid (14)
Kieft, J. van de
Brongersm a, E. (tot 12 juli 1950)
Cramer, J.
Donkersloot, N.A. (tot 27 febr. 1949)
Dreu, H.J. de
Heuven Goedhart, G.J. van (tot 1 jan. 1951)
Hoogland, J.L.
Jonkman, J.A.
Kapteijn, P.J. (s. 19 sept. 1950)
Kievit, A. (s. 30 m aart 1949)
Kram er, J.J.

Communistische Partij van Nederland (4)
Brandenburg, J.
Santen, J. van
Schalker, J.P.
Schoonenberg, A.D.

Antirevolutionaire Partij (7)
Anema, A.
A lgra, H.
Rip, W.
Tjalm a, J.
Schipper, J.
W ilde, J.A. de
W oltjer, R.H.
Christelijk-H istorische Unie (5)
Kolff, G.
Pollem a, R.
Reijers, J.
Vixseboxse, G.
Zwaan, J. de

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
(3)
M olenaar, A.N.
Bierema, S.E.B. (overl. 14 febr. 1950)
Louwes, H.D. (s. 7 m aart 1950)
W endelaar, W .C.
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De Tweede Kam er (100)
K atholieke V olkspartij (32)
Rom me, C.P.M.
A ndriessen, W.J.
Bachg, F.J.H .
Cals, J.L.M .Th. (tot 15 m aart 1950)
Dassen, H.M .J.
Droesen, W.J.
Engelbertink, B.A.A.
Fens, J.J. (s. 23 juni 1949)
Fiévez, A.N.J.L. (overl. 30 april 1949)
Gielen, J.J. (tot 15 nov. 1949)
G raaf, Th.M .J. de
Groen, J.
Haas, J.J. de
H euvel, N.H.L. van den
H ooij, Th.S.J.
Janssen, M.M.A.A.
Klompé, M.A.M .
K oersen, Th.D.J.M .
K oeverden, J.H.W . van (s. 28 m aart 1950)
K ort, W .L.P.M . de
K ortenhorst, L.G. (kam ervoorzitter)
Lucas, A.M.
M aenen, J.H.
M ol, Chr.J.M .
N olte, A .H .
Peters, J.M .
Ploeg, C.J. van der (s. 2 nov. 1949)
Roolvink, E.G.M . (s. 2 maart 1950)
Serrarens, P.J.S.
Steinm etz, W. (tot 20 sept. 1949)
Stokm an, J.G. (kloosternaam : Siegfried)
Thiel, F.J.F.M . van
V erhoeven, B.J. (s. 1 dec. 1949)
V liet, F. van
W eijden, M.P. van der
Ysselm uiden, J.J.W . (tot 1 m aart 1950)
Zanden, H.H. van der
Partij van de Arbeid (27)
G oes van Naters, M. van der
Bom , H.J. van den
Brug, R. van der
Burger, J.A.W .
Donker, L.A.
Emmens, J.
G oedhart, F.J.
Hagen, C.J.A.M . ten
H ofstra, H.J.
K adt, J. de
Lienden, C.J. van
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Loor, D. de
Nederhorst, G.M. (s. 21 dec. 1948)
Posthumus, S.A.
Ruygers, G.J.N.M.
Scheps, J.H.
Scherm erhorn, W.
Schilthuis, J.
Sleen, H. van
Stufkens, N.
Suurhoff, J.G.
Tendeloo, N.S.C.
Tuin, J.
Verm eer, E.A.
Vondeling, A.
Vorrink, J.J.
Vos, H. (tot 15 dec. 1948)
W illem s, J.M.
A ntirevolutionaire Partij (13)
Schouten, J.
Algera, J.
Biew enga, A.W.
Bruins Slot, J.A.H.J.S.
Fokkem a, J.
Gerbrandy, P.S.
Heuvel, Chr. van den
M eijerink, H .J.W .A .
Roosjen, A.B.
Stapelkam p, A.
Terpstra, J.
Verkerk, E.P.
Zaal, C. van der
Christelijk-H istorische Unie (9)
Tilanus, H.W .
Beem ink, H.K.J.
Feltz, W .F.E. van der
K ikkert, H.
Krol, Tj.
Ruiter, J. de
Schm al, J.J.R.
W etering, F.H. van de
W ttew aall van Stoetw egen, C.W .I.
Communistische Partij van Nederland (8)
W agenaar, G.
Borst, C.
Gortzak, H.
Groot, S. de
Haken, J.
Hermans, J.H.
Hoogcarspel, J.

Samenstelling van de Staten-Generaal

Stokvis, B.J.
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
(8 )
Oud, P.J.
Com elissen, J.G.H.
Fortanier-d e W it, A.
H artog, F. den
K orth als, H .A.
R itm eester, G.

Vonk, G.
Zegering Hadders, R.
Staatkundig Gereformeerde Partij (2)
Zandt, P.
Dis, C.N. van
Katholieke N ationale Partij (1)
W elter, Ch.J.I.M .
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BIJLAGE III
Vaste kamercommissies

Vaste kam ercom m issies Tweede Kam er
Vaste commissie voor buitenlandse zaken
K ortenhorst, L.G. (KVP), vz.
Bruins Slot, J.A .H .J.S. (ARP)
Goes van Naters, M. van der (PvdA)
Oud, P.J. (W D )
Ruygers, G.J.N.M . (PvdA)
Serrarens, P.J.S. (KVP)
Tilanus, H.W . (CHU)
W est-Indische commissie
Scherm erhorn, W. (PvdA), vz.
Kort, W .L.P.M . de (KVP)
M eijerink, H.J.W .A. (ARP)
Rom m e, C.P.M . (KVP)
Stufkens, N. (PvdA)
Vonk, G. (VVD)
W etering, F.H. van de (CHU)
Indonesische commissie (tot 15 febr. 1950,
daarna Vaste commissie voor Uniezaken)
Rom m e, C.P.M. (KVP), vz.
Fens, J.J. (KVP) (s. april 1949)
Fiévez, A .H .J.L. (KVP) (tot april 1949)
G raaf, Th.M .J. de (KVP)
M eijerink, H .J.W .A . (ARP)

Vaste kamercommissies Eerste Kam er
Voor de buitenlandse politiek
A nem a, A. (ARP)
Beaufort, L.J.C. (KVP)
H euven Goedhart, G.J. van (PvdA)
K olff, G. (CHU)
Kranenburg, R. (PvdA)
Voor Uniezaken
A lgra, H. (ARP)
Jonkm an, J.A. (PvdA)
K erstens, P.A. (KVP)

Scherm erhorn, W. (PvdA)
Stufkens, N. (PvdA)
Vonk, G. (VVD)
W elter, Ch.J.I.M . (KNP) (s. sept. 1949)
W etering, F.H. van de (CHU)
Zandt, P. (SGP) (tot sept. 1949)
Defensiecommissie (staatscommissie)
Voorst tot V oorst, H .F.M . van (KVP), vz.
(tot okt. 1949)
Tilanus, H.W. (CHU), vz. (s. okt. 1949)
Algra, H. (ARP) (s. sept. 1950)
Bruins Slot, J.A .H .J.S. (ARP)
Fens, J.J. (KVP) (s. okt. 1949)
Kieft, J. van de (PvdA)
K oersen, Th.D.J.M . (KVP)
K orthals, H.A. (VVD)
Roosjen, A.B. (ARP)
Ruijs de Beerenbrouck, G.A.M.J. (KVP)
Verm eer, A. (PvdA)
Vixseboxse, G. (CHU)
Vonk, G. (W D )
Vorrink, J.J. (PvdA)
W endelaar, W.C. (VVD) (s. sept. 1950)

(s. 19 sep tem b er 1950)

M olenaar, A.N . (VVD)
Zwaan, J. de (CHU)
Voor internationale economische samen
werking
M olenaar, A.N. (VVD)
Oosterhuis, H. (PvdA)
Rip, W. (ARP)
Steinkühler, A.M .C.J. (KVP)
Vixseboxse, G. (CHU)
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BIJLAGE IV
Samenstelling van het kabinet-Drees-Van Schaik
(7 augustus 1948 -1 5 maart 1951)

M inisters
Minister-president, Algemene Zaken
W. Drees, PvdA
Vice-prem ier, zonder portefeuille
J.R.H . van Schaik, KVP
Buitenlandse Zaken
D.U. Stikker, VVD
Justitie
Th.R.J. W ijers, KVP (tot 15 mei 1950)
J.H . van M aarseveen, KVP (a.i. tot 10 ju li
1950)
A.A.M. Struycken, KVP (s. 10 juli 1950)
Binnenlandse Zaken
J.H . van M aarseveen, KVP (tot 15 juni 1949)
J.R .H . van Schaik, KVP (a.i. tot 20 sept.
1949)
F.G .C.J.M . Teulings, KVP (s. 20 sept. 1949)
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
F.J.Th. Rutten, KVP
Financiën
P. Lieftinck, PvdA
Oorlog
W .F. Schokking , CHU (tot 16 okt. 1950)
H.L. s'Jacob, partijloos (s. 16 okt. 1950)

Marine
W.F. Schokking, CHU (a.i. tot 14 m ei 1949;
definitief tot 16 okt. 1950)
H.L. s’Jacob, partijloos (s. 16 okt. 1950)
Verkeer en W aterstaat
J.R.H . van Schaik, KVP (a.i. tot 1 nov.
1948)
D.G.W. Spitzen, partijloos (s. 1 nov. 1948)
Wederopbouw en Volkshuisvesting
J. in 't Veld, PvdA
Economische Zaken
J.R.M. van den Brink, KVP
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
S.L. M ansholt, PvdA
Sociale Zaken
A.M. Joekes, PvdA
Overzeese Gebiedsdelen
E.M.J.A. Sassen, KVP (tot 14 febr. 1949)
J.H. van M aarseveen, KVP (a.i. tot 15 juni
1949, daarna definitief)
Zonder portefeuille
L. Götzen, partijloos
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Staatssecretarissen
Buitenlandse Zaken
N.S. Blom, partijloos (s. 14 febr. 1950)

Marine
H.C.W. Moorman, KVP (s. 1 m ei 1949)

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
J.M .L.Th. Cals, KVP (s. 15 m aart 1950)

Economische Zaken
W .C.L. van der G rinten, K VP (s. 25 jan.
1949)

Oorlog
W .H . Fockem a Andreae, VVD (van 1 mei
1949 tot 23 okt. 1950)
H.C.W. M oorm an, KVP (s. 23 okt. 1950)

878

Sociale Zaken
A.A. van Rhijn, PvdA (s. 15 febr. 1950)
P. Muntendam, partijloos (s. 1 april 1950)

BIJLAGE V

Gewijzigd concept-regeerprogram-Van Schaik
(d.d. 13 augustus 1948)*

In leid in g
Het door het Kabinet te voeren beleid zal zijn gefundeerd op de overtuiging dat het bonum
com m une, doelw it van het Staatsgezag slechts op juiste en doeltreffende w ijze zal kunnen
w orden behartigd, indien het com plex van vraagstukken, welke om oplossing vragen en in de
verdere toekom st nog zullen rijzen, gezien wordt tegen een geestelijke achtergrond, d.w.z. dat
bij de oplossing daarvan moet worden uitgegaan van de zedelijke beginselen, w elke aan onze
beschaving ten grondslag liggen en zonder w elke geen goed geordend gem eenschapsleven
m ogelijk is; van de erkenning, dat het Christendom door zeer grote groepen van ons volk de
bron is, w aaruit zij hun geestelijke krachten putten en w elks zedelijke norm en door vele
aanhangers van andere dan Christelijke overtuiging eveneens worden aanvaard. H et Kabinet
aanvaardt het beginsel van vrijheid van godsdienst en van Zending en M issie in alle
gebiedsdelen.

I. Staatkundige zaken
1. Grondwetsherziening
O n verw ijld e afhandeling in tw eede lezing van de inged iende, reeds in eerste term ijn
aanvaarde voorstellen tot verandering in de G rondw et, teneinde deze herziening - zeker
voorzover zij nodig is ter voorbereiding en vestiging ener nieuwe rechtsorde voor en tussen de in
art. 1 der Grondwet genoemde grondgebieden - nog in Augustus 1948 een feit te doen zijn.
2. Reconstructie van het koninkrijk
H et beleid m et betrekking tot de overzeese gebiedsdelen w orde beheerst door de wil, de
m entaliteit en de aspiraties der betrokken volkeren te begrijpen en daaraan zoveel m ogelijk
recht te doen wedervaren.
A . Surinam e en de N ederlandse A ntillen
V oortzetting van het overleg m et de vertegenwoordigers dezer gebiedsdelen teneinde ten
spoedigste te geraken tot de uiteindelijke vormgeving van het Koninkrijk, bedoeld in art.
208 (5) nieuw der Grondwet.

*

Uit A rchief CPG, Collectie Drees, map 4. W ijzigingen in het eerste concept n.a.v. am en
dem enten van aangezochte m inisters zijn gecursiveerd. Het regeerprogram is niet bekend
gem aakt. M inister-president Drees verklaarde op 17 augustus 1948 in de Tw eede Kamer:
'W at het program van het kabinet is, zal op den duur uit de ontwikkeling, uit de m ede
d elingen in de Troonrede, uit de begrotingsstukken en uit de feiten geleidelijk nader
blijken.' (H T K 1948, p. 70).
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B . Indonesië
1. Krachtens de alsdan herziene Grondwet worden ten spoedigste een of m eer w etsont
werpen ingediend:
a . tot regeling van het bestuur van Indonesië in overgangstijd, m et instelling ener
w erkelijke, federale In terim -R eg erin g , die w el om schreven federale regeerbevoegdheden heeft en w aaraan binnen het raam der grondw ettelijke richtlijnen
onder bij de wet te stellen en voor wat de financieel-econom ische verhoudingen
betreft vooraf vast te stellen voorwaarden, voor de interim -periode, ook reeds de
u itoefening kan w orden toevertrouw d van bepaalde rechten en plichten uit de
N ed erlan dse souvereiniteit voortspruitende; voorts instelling tevens van een
voorlopig Vertegenwoordigend Lichaam in Indonesië;
b. ter vervanging van het am bt van (Lt.) G ouverneur-G eneraal door een of m eer
Gedelegeerden der Kroon, toegerust met bevoegdheden, zowel ten aanzien van het
bestuur van Indonesië in overgangstijd als ter voorbereiding van de NederlandsIndonesische Unie (en de V SI). Zijn er m eer gedelegeerden dan vorm en zij een
College, w elks Voorzitter bijzondere bevoegdheden zal bezitten.
2. Het streven der regering blijft gericht op het en ivel gelijktijdig tot stand brengen van:
a . Vrije en souvereine Verenigde Staten van Indonesië onverm inderd het bepaalde bij
art. 208 (7) nieuw der Grondwet, wier bevoegdheden alles dienen te om vatten wat
niet behoort tot de w erkingsfeer enerzijds der deelgebieden, inclusief die hunner
autonom e onderdelen, andersdeels der na te noem en N ederlands-Indonesische
Unie; en
b. een duurzam e Nederlands-Indonesische U nie onder reëel K oninklijk U nie-gezag
met een of m eer eigen organen, die het hoogste bindende gezag hebben op het ter
rein der werkzaam heid van die Unie. Daarbij w orde - als vrucht ener Ronde-Tafelconferentie - haar staatsrechtelijke structuur en haar taak, in overeenstem m ing
m et de grondwettelijke richtlijnen, neergelegd in een Unie-Statuut. H et com petentieveld der U nie w orde daarin om schreven, w aaronder de beleidslijnen in buiten
landse- en defensie-aangelegenheden, de m ogelijkheid tot uitbreiding, naarm ate
de ontw ikkeling daartoe de gelegenheid opent, alsm ede daadw erkelijke w aarbor
gen voor rechtszekerheid, fundam entele m enselijke rechten en vrijheden en voor
een deugdelijk bestuur in de gebieden der beide Unie-leden. De culturele, de finan
cieel-econom ische en de m ilitaire verhoudingen tussen beide U nie-leden, zom ede
de regeling van de wederzijdse bijstand tussen Nederland en Indonesië worden ver
vat in Unie-Statuut en overeenkomst.
3. Voorts streeft de regering naar voortzetting van het overleg m et de Republiek, ten
einde ook haar te zien opgaan in de Verenigde Staten van Indonesië m et inachtnem ing
van het hiervoor onder (2) a en b gestelde en m et dien verstande voorts, dat van haar
m oet w orden verlangd een duidelijke bereidheid, om op de basis der Renville-beginselen mede te werken aan de totstandkoming der voorgenomen voorzieningen. De door
de Republiek aangeknoopte buitenlandse betrekkingen - laat staan uitbreiding daar
van sedert de datum der Renville-overeenkom sten - worden als zodanig niet erkend.
H et veilig stellen en handhaven van orde en rust, zo xuel buiten als uiteindelijk binnen
het door de Republiek gecontroleerde gebied, is dure plicht van elke Regering, zow el
dus van de Federale-Interim-Regering, als van de Nederlandse Regering op grond van
Nederlands souvereiniteit gedurende de overgangstijd. Harerzijds w il de Regering die
plicht effectief vervullen met alle daartoe geëigende m aatregelen.
4. De instelling van voorlopige Hoge Commissariaten van Nederland in Indonesië en van
Indonesië in N ederland w orde zo spoedig m ogelijk voorbereid en van w ettelijke
grondslag voorzien.
5.
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Ten aanzien van bem oeiingen van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad m et de
moeilijkheden met de Republiek blijft de Regering zich op het standpunt stellen, dat
deze niet bevoegd zijn te treden in het Indonesische vraagstuk, zodat diensten van die
zijde ten deze slechts kunnen worden bewezen, indien en voorzover Nederland daar
mede instemt.

Regeerprogram -Van Schaik

6.
7.

8.

Onverw ijld dienen doeltreffende m aatregelen te worden genomen in verband m et de
toenemende com m unistische infiltratie en beïnvloeding in geheel Zuid-Oost-Azië.
Zorg dient te w orden gedragen voor een personeelsbeleid in Indonesië, w aardoor ver
wezenlijking van het Regeringsbeleid zij verzekerd en voor het scheppen van een reële
rechtspositie voor de uit Nederland aldaar in Overheidsdienst geplaatste personen.
Snelle bevordering van m eer norm ale toestanden in Indonesië als gevolg waarvan
leger en marinesterkte verminderd zullen kunnen worden.

3. Bevestiging der democratie
A . Indiening van wetsontwerpen:
a . tot regeling van de 'burgerlijke' staat van beleg;
b. tot herziening van de W et op de staat van oorlog en beleg.
B . Bevordering van de form atie der vrijwillige hulppolitie, de nationale reserve en de grens
bew aking, onder leiding der Overheid.
C. Herstel en uitbreiding der autonom e werkzaamheid van provincie en gem eente. Definitie
ve w ettelijke voorziening der financiële verhouding tussen Rijk, provinciën en gemeenten.
D. Parlem entaire afw ikkeling van de ingediende en naar aanleiding van het Verslag der
Tw eede Kamer in andersdeels nader te overwegen w etsvoorstellen nopens de bedrijfsorga
nisatie en ondernem ingsraden m et handhaving van de gedachte, dat m en aan een lager or
gaan dient over te laten w at dit even goed of beter kan doen dan een hoger orgaan. Bevor
dering van de w etten tot instelling van een aantal product- en bedrijfsschappen. Na tot
standkom ing van deze wetten zo snel mogelijke overbrenging van die overheidsbevoegdheden, w elke daarvoor naar haar aard in aanm erking komen, naar het georganiseerde be
drijfsleven m et waarborging van het algemeen belang.
E. a . R egularisering van het bezettings- en staatsnoodrecht.
b. Spoedige beëindiging van bijzondere rechtspleging en zuivering en op zo kort mogelijke
term ijn liquidatie van het Beheersinstituut en opheffing der beheren m et als gevolg
daar van vrijm aking van arbeidskrachten.
4.

Verdere terhandneming van de voorbereiding ener algemene herziening der grondwet
Daarbij zal onder m eer aandacht m oeten worden gewijd aan:
a . de grondrechten, die uitbreiding behoeven voor wat betreft het sociale terrein en die
niet m isbruik van recht mogen impliceren.
b. de vraag of, en zo ja, hoe art. 177 behoort te w orden gew ijzigd teneinde de openbare
godsdienst-uitoefening buiten openbare gebouwen en besloten plaatsen niet alleen ge
oorloofd te doen zijn, waar zij in 1848 naar de w etten reglem enten was toegelaten.
c. de taak en de sam enstelling van het Parlement.

5. Verbetering van het bestaande recht
A . Verdere voorbereiding van de herziening van het Burgerlijk W etboek, m ede om vattend de
w etgeving van het internationaal privaatrecht, alsm ede herziening van het W etboek
van B urgerlijke Rechtsvordering. Krachtige voortzetting der pogingen om tot m eer rechts
eenheid met België en L u xem burg te komen.

B . V oortgezette aandacht voor het vraagstuk der adm inistratieve rechtspraak.
C. Doorvoering vernieuw ing strafstelsel en totstandkoming pleegkinderenwet.
D . W ijziging van het Vennootschapsrecht in dier voege, dat de ondernem ing m eer dan tot
dusverre als een instituut van samenwerking wordt gezien.
E. Instelling en er commissie teneinde op korten termijn opnieuw te bezien de v o orb ereid in g
ener Politie-w et, daarbij rekening houdend m et de noodzaak, dat het politie-apparaat
enerzijds ten bate van de rechtspleging onderworpen zij aan de bevelen van het O pen
baar M inisterie en van de Rechterlijke M acht,
anderzijds ten volle ter beschikking sta van de centrale overheid, de burgem eesters en
zo nodig de Comm issarissen der Koningin, voor de handhaving van het gezag en van
de openbare orde en veiligheid.
F . W ettelijke w aarborgen voor de openbaarheid van de werkzaam heden der politieke p ar
tijen, het beheer van haar geldmiddelen en van de democratie binnen de partijen.
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II. Internationale zaken
1. Economisch
A. K rachtige voortzetting van het ten aanzien der sam enw erking met België en Luxem burg
gevoerde beleid. Verdere w ederzijdse aanpassing op financieel, sociaal, econom isch, m o
netair en fiscaal gebied in aansluiting aan de besprekingen op Chateau d'Ardenne, over
eenkom stig het aan de Kamers overgelegd communiqué. H et tot gelding brengen van de
volksinvloed in de Drielanden-unie.
B . V oortzetting van het streven naar nauw ere aaneensluiting m et nam e op econom isch g e
bied, van W est-Europa.
C. W aakzaam heid, dat door een en ander de noodzakelijk geachte sociaal-econom ische or
dening meer in het bijzonder in den vorm van de pu bliekrechtelijk e b ed rijfsorgan isatie
niet in gevaar wordt gebracht.

2. M ilita ir
A . Opbouw van een effectieve wel geordende, goed en zuinig geleide, bezielde strijdm acht, te
land, ter zee en in de lucht. Deze zal dienen ter bescherm ing van de nationale rechtsorde
en die in de N ederlands-Indonesische Unie, en voorzover onverhoopt noodzakelijk mede
ter instandhouding van de W est-Europese sam enleving en van de internationale vrede.
Een en ander binnen het raam van het financieel en sociaal mogelijke en in coördinatie met
de plannen van gelijkgezinde mogendheden.
B . Voortzetting en uitbouw der reeds bij verdrag tot stand gebrachte m ilitaire sam enwerking.
3. Politiek
A. Het onderhouden en versterken van goede internationale betrekkingen speciaal die m et
alle andere m ogendheden van Europa.
B . Ten aanzien van Duitsland handhaving - zolang m et het oog op de internationale verhou
dingen verantwoord - van de gestelde onvoorwaardelijke en voorwaardelijke eisen nopens
grenscorrectie. Handhaving onzer economische verlangens ten aanzien van Duitsland. M e
dewerking aan de culturele en morele verheffing van het Duitse volk. Tegenover de bezet
tende m ogendheden blijve aandrang uitgeoefend teneinde een reële inschakeling van N e
derland bij de behandeling der problem en, de staatkundige en econom ische reconstructie
van Duitsland rakende te verwezenlijken.
C. Bevordering en uitbouw van een W est-Europese Federatie, waarbij ook Duitsland betrok
ken dient te w orden, alsm ede sam enw erking tussen de daarvoor in aanm erking kom ende
sta ten .
D . V oortzetting van de m edew erking aan de internationale sam enw erking der volken in de
Verenigde N aties, zow el aan de verbetering in de vorm geving van deze organisatie en
haar organen, als aan haar beleid, voorzover dit de grenzen van het ook door Nederland
aanvaarde H andvest niet te buiten gaat. M edew erking ook aan de onderscheidene z.g.
’specialized agencies’.
4.

Cultureel

Overleg met België en L uxem burg nopens de onderwijsprogramma's onzer drie landen en nopens
de m aatregelen ter bevordering van K unsten en Wetenschappen.

III. Sociaal-economische zaken
1. Liquidatie van de oorlogsgevolgen
A. K rachtige voortzetting van de wederopbouw, speciaal van de getroffen gebieden aan de
hand van een w etenschappelijk opgezet herstelplan en dès, dat bijzondere aandacht
wordt besteed aan de genoegzame woongelegenheid voor grote gezinnen. Verdere inscha
keling der gem eenten bij de wederopbouw. Particuliere woningbouw en w oningw etbouw
alsm ede het verkrijgen van een eigen woning wordt zoveel m ogelijk bevorderd. Bijzondere
aandacht voor de belangen van huwenden bij de verdeling van woonruimten.
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B . Parlem entaire afdoening van het wetsontiuerp tot regeling der m a teriële

o o rlo g ssch ad e

met inachtnem ing enerzijds van het geestelijk, sociaal en econom isch belang der g e m e en 
schap, anderzijds van de aanspraak der individuele getroffen en op redelijk herstel van
sociaal m ilieu en

jnogelijkheid tot hervatting h u n n e r econom ische activiteit. H an dha

vin g van het beginsel van rijksbijdrage en aanvullende credietfinanciering.
In sam enhang met voornoemd wetsontwerp worde het dekkingsplan behandeld.
Ook in de publieke sector geschiede het herstel der oorlogsschade op sobere wijze.

Bespoediging van de afw ikkeling der schadegevallen. V oorzover vergoeding op boven
omschreven voet thans niet plaats kan hebben, geschiede zij zodra zulks wel m ogelijk zal

zijn.
C. Parlem entaire afdoening van het ivetsontioerp tot definitieve a fw ik k e lin g d er g eld z u iv e r in g . B evordering van uitvoeringsm aatregelen ter snelle en soepele afwikkeling voor
zover verenigbaar met de handhaving van het monetaire evenw icht, waarbij aan de zich
wij zigende feitelijke om standigheden bij voortduring worde aangepast.

D. Stelselm atige bestrijding der kapitaalvhicht.
E. Spoedige afw ikkeling der bedrijfszuivering.
2.

Productie en distributie

A. H et voeren van stelselm atige investerings-, industrialisatie- en conjunctuurpolitiek. R e
g elin g van de ter beschikking stelling van gegevens door hel Centraal Planbureau aan de
Sociaal-Econom ische

Raad op w ettelijken gro n d sla g, waarbij de verantw oordelijkheid

van den M inister van Economische Zaken ten aanzien van het Centraal Planbureau xvordt

B.
C.

D.

E.

F.

in acht genom en. O pstelling van een nationaal budget, telkens voor een jaar, betrokken in
het parlem entair overleg. Betere ontwikkeling van de w erkzaam heden der H erstelbank.
Voortgaande krachtige verbetering in de goederenvoorziening, bepaaldelijk op het gebied
der textiel.
G eleid elijke liquid atie van h et distributiestelsel en verruim ing der bew egingsvrijheid
van het bedrijfsleven. Bevordering van een gezond kleinbedrijf in handel am bacht en
verkeer. R egeling van het cadeaustelsel, verd ere verruim ing der credietvoorziening;
w ijziging van de winkelsluitingswet.
N adere overw eging van de bedrijfsvorm der N ederlandse m ijnen aan de hand van het
thans ter zake uitgebrachte rapport. Socialisatie van de nog niet in gem eenschapsbezit
zijnde openbare nu tsbed rijven, alsm ede van bedrijven van m onopolistisch karakter,
w aarvan na onderzoek socialisatie om redenen van algem een belang geboden blijkt.
Bijzonder toezicht op w ettelijke basis op het kartel- en concernw ezen. Overheidscontrole
op het credietwezen.
Stelselm atig e heroriën tering van de nationale prod u ctie, gepaard g aand e m et een
krachtige bevordering van de levering van goederen en diensten aan het buitenland,
teneinde tot een sluitende betalingsbalans te geraken. Zoveel m ogelijk opheffing van
belem m eringen voor het internationale handelsverkeer.
1. Een landbouwpolitiek, gericht op de verhoging van een rationele bodem productie en
in tensivering van het landbouwbedrijf, o.m. door herverkaveling, grondv erb etering en
verbetering van ondenuijs en voorlichting.

2.

Verdere uitbouiv van de wetgeving t.a.v. het g ebru ik van de grond, gericht op:
a . bevordering van een doelmatig gebruik,
b.

bescherm ing van de positie van de grondgebruiker,

c.

vergroting van de kleinste bedrijven met verm ijding van de beschadiging van p er
soonlijke belangen mede door voorzichtige toepassing van hel z.g.

'uitsterfsys-

t e e m ',
d.

v erbeterin g van de herverkavelingsw etgeving,

e.

verbeterin g in de verhouding van de bedrijfsresultaten op enerzijds vruchtbaar en
anderzijds onvruchtbaar land.

3.

De aandacht zal ivorden geivijd aan h et behou d van onze cu ltuu rgrond en de aanwin
nin g van land ten behoeve van de voedselvoorziening van het Nederlandse volk.
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4.

Gestreefd zal worden naar b e sta a n sz e k e rh e id van de werkers in goed geleide land- en
tuinbo m obedrijven door productie- en m arktordening en b eheersing van koop- en
pachtprijzen van de grond.

5.

C on cretisering van het bovenstaande door uitvoering - in sam enw erking met het g e 
organiseerde bedrijfsleven - van een over m eer jaren werkend program , zodat na vol
tooiing partieel g erich te, directe steun overbodig wordt.

G. Intensieve bebossingspolitiek.
H . Parlem entaire afdoening van het wetsontwerp Rechtshandeling Landbouwgronden.
3. W aarborging der rechtvaardige verdeling
A. Constructieve prijs- en loonpolitiek
H andhaving c.q. verbetering ener gezonde coördinatie tussen de lonen in de verschillende
bedrijven, in de stad en op het platte land. V oortzetting van het streven, om - m et in
achtnem ing der rechtvaardigheid ten aanzien van de handelsm arges - de kosten van het
levensonderhoud nagenoeg op gelijk peil te houden, onverminderd looncorrecties nodig ter
zake van geleidelijke verm indering der subsidies op het levensm iddelenpakket, en recht
vaardige en spoedig door te voeren noodzakelijke verhoging der huurprijzen van huizen.
Betere sam enw erking t.o.v. de werkzaam heden van de departem enten van Landbouw ,
Visserij en Voedselvoorziening en van Economische zaken.
B . R echtvaard ig belastingbeleid
Voortgezette h erzien in g van het belastingstelsel in sociaal-economische zin.
V erlich tin g van de belastingdruk op de kleine en middelbare inkom ens met bijzondere
aandacht voor het grote gezin.
Correctie van de belastingen voorzover zij de ontplooiing van het bedrijfsleven rem m en;
daarbij zal enerzijds het systeem van afschrijving, anderzijds het stelsel van onbelas
te reserv erin g, m ede met het oog op de sam enw erking met België en L u xem b urg, in
overw eging worden genom en.
V ersterking van de rechtszekerheid voor de belastingplichtigen ten opzichte van de f i s 
cus en streven naar zo groot mogelijke billijkheid, zowel in de belastingzvetgeving, als
bij de uitvoering der belastingwetten. V ereenvoudiging van de belastingw etgeving.

C. Steun aan bepaalde groepen der bevolking, die in bijzondere mate, hetzij onder de gevol
gen van de bezetting hetzij onder de naoorlogse omstandigheden gebukt gaan.
D. H erziening van de salarissen van het O verheidspersoneel alsmede van het personeel bij
het H oger Onderwijs. Verbetering in de onderlinge verhoudingen tussen de salarissen der
am btenaren. Definitieve regeling van het georganiseerd overleg. H erziening van de clas
sificatie der gem eenten op de basis der veranderde omstandigheden.
4. W aarborging der sociale zekerheid
A . Partiële verbetering in de sociale w etgeving.
a . parlem entaire afw ikkeling van het w etsvoorstel houdende de verplichte w achtgeld
en w erkloosheidsverzekering;
b. parlem entaire afwikkeling van het wetsontwerp tot herziening van de bepalingen no
pens ontslag bij arbeidsovereenkom st in dier voege, dat de bestaanszekerheid der
w erknemers w ordt versterkt;
c. parlem entaire afw ikkeling van het w etsvoorstel op de bedrijfspensioenfondsen
d . correctie van de Kinderbijslagregeling voor gezinnen met niet-verdienende kinderen en
spoedige en zorgvuldige overw eging van de mogelijkheden tot uitbreid ing der K in d er
bijslagregeling tot daarvoor in aanm erking kom ende zelfstandigen een en ander naar
objectieve normen;
B . Voortzetting van de voorbereiding ener algemene herziening der sociale verzekeringswetgeving met als doeleinden: unificatie dezer w etgeving; definitieve en algem ene regeling
van de ouderdom svoorziening op de voet van verzekering; uitbreiding der verzekering tot
zelfstandigen en zo breed m ogelijke dekking der sociale onzekerheid in haar verschillen
de verschijningsvormen.
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C. V erruim ing der w erkgelegenheid door opvoering van de nationale productie door middel
van krachtige voortzetting der industrialisatie en industriële heroriëntatie.
D . Bevordering der em igratie zulks m et inschakeling der daarvoor bestaande particuliere
instan ties.
E. Bevordering van een w ettelijke regeling m et betrekking tot coördinatie en sam enw erking
tussen de verschillende vormen van vervoer.
F . Voortzetting van het onderzoek naar de mogelijkheden van bezitsspreiding en naar gelang
de resultaten van dit onderzoek, wettelijke vorm geving aan deze m ogelijkheden.
G. Bevordering van de volksgezondheid, mede door een gezond subsidiestelsel, dat het par
ticulier initiatief helpt zijn taak zo volledig m ogelijk uit te voeren. H erziening der G e
zondheidsw et, des, dat niet ziektebestrijding m aar gezondheidsverzorging uiteindelijk
doelw it zij en dat in publiekrechtelijke organen de particuliere zelfw erkzaam heid en de
taak der Overheid op dit punt w orden gecoördineerd. Vervanging van het Ziekenfondsenbesluit door een Ziekenfondswef krachtens welke een Raad, w aarin de betrokken m aat
schappelijke organisaties sam enwerken, de taak van het ziekenfondswezen uitvoert.
5. Sanering van de staatsfinanciën
A . H et bereiken van een sluitende Rijksbegroting met blijvende erk en ning, dat de bevordering
van de volkswelvaart van prim air belang is en dat aan de eisen der sociale rechtvaardig
heid niet tekort m ag worden gedaan. Teneinde de Staatsuitgaven te beperken worde o.m.
bevorderd een sterk geleid interdepartem entaal overleg om trent sobere en doelmatige or
ganisatie en uitvoering der O verheidstaken, en voortgegaan met de in krim ping van het
O verheidsapparaat met dien verstande, dat binnen het raam der noodzakelijke bezui
n ig in gen door efficiënte taakverdeling, vaststelling van maximale bestrijding van rangeninflatie, een betere salariëring d er overblijvende am btenaren kan xoorden verkregen.

B . T em porisering van openbare werken van civiele en militaire aard en van oorlogsschadeen

staatsm olest-risico-uitkeringen.

C. Het streven naar een doelmatige rentevoet, rekening houdende enerzijds m et de betekenis
van de rente als inkomsten- en kostenfactor, anderzijds met de feitelijke om standigheden
op de geld- en kapitaalmarkt in verband met de noodzaak tot voortgezette consolidatie
der vlottende Staatsschuld.

IV. Godsdienstig-zedelijke en culturele zaken
1. Vraagstukken van godsdienstigen aard
A . Bevordering van de Zondagsrust, mede m et het oog op de Zondagsheiliging.
B . Opheffing van het verbod aan bedienaren van den Godsdienst tot sluiting van het K erke
lijk vóór het burgerlijk huw elijk en het treffen van daarvoor nodige w ettelijke voorzienin
gen, houdende o.m. bepaling van een korten termijn binnen welke, na voorafgaande s k a 
ting van het kerkelijk huwelijk, het burgerlijk huwelijk moet tot stand komen.

V raagstukken van zed elijk en aard
A . Actieve aandacht aan bestrijding van de verwildering der jeugd; het bederf van de publie
ke m oraal en de oneerlijkheid; w antoestanden in verpleeginrichtingen en kam peergele
genheden.
W aar m ogelijk bevordering van de reinheid en verheffing der openbare zeden.
Sterke steun aan de Jeugdbew eging op basis van zelfstandigheid der levensrichting en van
de erkenning van de rechten der ouders. Daarbij worde niet enkel rekening gehouden m et
quantitatieven om vang, m aar voor zover daarvoor m aatstaven te vinden zijn, ook m et de
intensiteit van het werk.
M aatregelen tegen aanstootgevende propaganda voor het Neo-M althusianisme.
Corruptie en w oeker worden krachtig bestreden, zomede euveJen bij uitleenbibliotheken.
H andhaving van gem eentelijke nakeuring van films.
2.
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B . Bescherm ing van het gezin. Erkend worde de hoge waarde van het gezin.
Bijzondere zorg voor de instelling van het huw elijk, waarop het gezin is gebaseerd. Deze
erkenning m oet haar w eerslag vinden in:
de parlem entaire afwikkeling van het ontwerp, strekkende tot w ijziging van de bepa
lingen betreffende de echtscheiding.
regeling van het toezicht op onm aatschappelijke gezinnen, w ier gedrag een gevaar
voor de sam enleving of voor kinderen oplevert.
een belasting- en tariefpolitiek, w aarin bij voortduring m et de gezinssterkte rekening
wordt gehouden; zoveel mogelijk verlaging der belasting op de eerste levensbehoeften,
stim ulering van de sociale gezinszorg en van de gezinshulp o.m. door verbetering van
de opleiding voor huishoudelijken arbeid.
3. Vraagstukken van culturelen aard
A . Vernieuw ing van het onderwijs. Deze zij voornamelijk gericht op de:
versterking van het besef van de waarde der Christelijke beginselen en norm en voor
individu en gemeenschap;
de karaktervorm ing;
aestetische vorm ing;
staatsburgerlijke vorming;
licham elijke vorming;
m eerdere aanpassing aan het m aatschappelijk leven.
Voortgezet worde met eerbiediging van ieders beginselen de verdere toepassing van de ge
dachte der financiële gelijkstelling in de verschillende takken van het O nderw ijs, m et
nam e voor het m iddelbaar en voorbereidend Hoger Onderwijs en het buitengew oon Lager
O n derw ijs. Uitgegaan xvordt van het beginsel, dat voor zoverre het O penbaar k leu ter
onderwijs door de Gemeenten wordt bekostigd, zij naar dezelfde m aatstaf het bijzonder on
derw ijs behoren te steunen. Onderzocht zal worden in hoeverre en op welke ivijze dit practisch zonder te grote bezwaren is te verwezenlijken. U itbreiding van eenvoudig en beter in 
gericht am bachtsonderw ijs, land- en tuinbouw onderw ijs en nijverheidsonderw ijs voor
m eisjes, met het oog op het vormen van degelijke vaklieden en bekw am e jonge vrouwen,
een en ander m ede in verband met de eisen, die een nationaal w elvaartsplan stelt. G e
zorgd w orde voor evenredigheid bij openbaar en bijzonder arnbachts- en nijverh eidsond er
wijs. Ruime gelegenheid w orde geboden tot het volgen van hoger onderwijs ook door be
gaafde jongelieden w ier ouders en verzorgers daartoe financieel niet bij m achte zijn. De
HO wet w orde zodanig gew ijzigd, dat de vernieuw ing van het onderw ijs, vnl. van het
VH M O kan w orden doorgevoerd. Aan het vraagstuk van het studium generale worde
daarbij aandacht besteed.
De organisatie van het zuiver w etenschappelijk onderzoek m ag geen gevaren m et zich
m eebrengen van aantasting van het karakter van Universiteiten en Hogescholen.
H erzien ing van het VG LO en van het achtste leerjaar. M aatregelen met betrekking tot de
opleiding tot niet gespecialiseerden arbeid.

B . Spoedige beëindiging van de perszuivering.
W ettelijke regeling van de Persvrijheid. Zonder aantasting van de grondw ettelijke pers
vrijheid worden de excessen dezer vrijheid tegengegaan zulks bijvoorbeeld door m iddel
van een persgerecht, de invoering van een beroepsregister en de bescherm ing van de titel
journalist.
C. W ettelijke regeling van het radiobestel, met erkenning van de rechten der godsdienstige
en staatkundige groeperingen.
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BIJLAGE VI
Kamerdebatten ten tijde van het kabinet-Drees-Van Schaik*

T w eede-K am er debatten
datum
1948
29 juli

onderwerp

bijzonderheden

m otie-Rom m e: buitensluiten CPN
uit een aantal kamercom m issies
voorstel-O u d : uitstel afdelings
onderzoek grondwetswijziging

■alleen CPN tegen

12,13 en 17 aug.
18 aug.

voorstel-YVagenaar: alleen afde
lingsonderzoek onder nieuw kabinet
regeringsverklaring
grondwetswijziging

28 sept., 23 nov.
28 sept.

begr. Algemene Zaken
onteigening t.b.v. natuurbescherming

29 sept.

toeslag pensioenen

29 en 30 sept.

provinciale financiën

30 sept.

pensioen slachtoffers '14-'18

*

•afgewezen: 41 tegen 21 ( W D ,
SGP, CPN, ARP, Van der Feltz en
Schm al (CHU))
- dezelfde stem verhouding

burgerlijke staat van beleg: alleen
CPN tegen
staatssecretarissen: CPN en CHU
tegen
gehele ontwerp: ARP, CPN en SGP
tegen
•CPN tegen
52 vóór, 13 tegen (CHU, SGP,
Ritm eester en Fortanier-de W it
( W D ), Engelbertink (KVP) en
W elter (KN P)
■m otie-Van Sleen (PvdA): alleen
CPN tegen
•am endem ent-A lgera (ARP): alleen
PvdA tegen
- am endem ent-Van Sleen (PvdA)
verworpen; vóór: CPN, PvdA,
Fiévez (KVP)

Sam engesteld door J.C.F.J. van M erriënboer. Toelichting: Als leidraad is gebruik gem aakt
van de kam eragenda's. Ham erstukken zijn niet verwerkt. De titel van een onderw erp is
meestal een verkorting van de kop w aaronder het onderwerp in de Handelingen is terug te
vinden. Som s zijn korte, inhoudelijke toevoegingen opgenomen. Een enkele m aal heeft een
onderw erp ter v erd u id elijk in g een ander etik et’ gekregen. Zo is b ijvoo rb eeld ’de
beraadslaging over de heden afgelegde Regeringsverklaring in zake Indonesië' van 20
decem ber 1948 opgenom en onder de kop 'tweede politionele actie'. Voor de stem mingen in
com ité-generaal op 13 en 14 juli 1949 zij verw ezen naar de paragraaf 'A chter gesloten
deuren' in het hoofdstuk over Indonesië in dit boek.
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to talisato r

20 okt.
25 okt.

belastingverdrag VS
Noodwet Indonesië

9 t/m 12 nov.

algemene beschouwingen

12 nov.
16 nov.

reservepolitie
begr. Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening

18 nov.

belastingverhoging

18,19 en 23 nov.
23 nov.

begr. Binnenlandse Zaken
radiodistributie

24, 25 en 26 nov.

begr. Economische Zaken en Staats
mijnen
begr. Financiën
m otie-N ederhorst: PBO principeu itsp raak

30 nov.

1 dec.
7 en 8 dec.

8 dec.
9 en 10 dec.
14 dec.
14 t/m 22 dec.

samenvoeging Hoogezand en
Sappemeer
geld zuivering

verhoging kinderbijslag
begr. Justitie
voorstel voorzitter: tijdstip
behandeling begr. Sociale Zaken
begr. Onderwijs, Kunsten en
W etenschappen

- aangenomen; tegen: ARP, CHU,
SGP, H ofstra, Scheps, Em m ens,
Van der Brug, De Loor, Tendeloo en
Stufkens (PvdA) en Kortenhorst
(K V P )
- aangenomen; tegenstemmers: ARP,
CPN, SGP, Van der Feltz en
Schm al (CHU) en W elter (KNP)
- vier CPN-moties krijgen geen steun
- CPN tegen
- alleen CPN tegen
- drie m oties-Vondeling (PvdA), één
z.h.st. aangenomen
- m otie-Borst (CPN) over
com pensatie toeslag: alleen CPN steun
- CPN stem t tegen
- CPN tegen
- 3 am endementen-Lucas (KVP); een
ingetrokken, een overgenomen, een
aangenomen (49 tegen 20 vóór:
PvdA en Gerbrandy (ARP))
- CPN tegen
- geschorst en van de agenda
g eh aald
- z.h .st.
- z.h .st.
- 37 tegen, 23 (ARP, CPN, VVD,
Van de W etering, Beernink, De
Ruiter, Schm al (CHU); [motie van
juli 1948; Nederhorst is in novem ber
geen Kamerlid meer, m aar keert in
december terug]
- ARP en SGP tegen
- z.h .st.
- am endement-Van den H euvel
(ARP) aangenomen: 39 (inclusief
CPN en Stufkens (PvdA)) tegen 20
(allen PvdA)
- z .h .s t.
- z .h .st.
- 57 vóór, 9 tegen (VVD en CPN)
- z .h .st.
- 2 CPN-moties geen steun
- m otie-Van Sleen (PvdA) over
gehuw de lerares: 35 vóór (inclusief
M ol (KVP)), 31 tegen (rest KVP,
ARP, CHU, SGP en KNP)
- motie-Roosjen (ARP) over
salarissen: ingetrokken

Kamerdebatten: Tw eede Kamer

15 dec.

16 t/m 21 dec.

pensioen W ilhelm ina
vrijw illig ziekenfonds
staatv issersh av en bed rijf
begr. Sociale Zaken

20 dec.

tweede p o litio n ele actie

1949
18 t/m 20 jan.

begr. Wederopbouw en Volkshuis
vesting
20 t/m 27 jan.
begr. V erkeer en W aterstaat, PTT
en Zuiderzeefonds
25 t/m 28 jan.
begr. Oorlog en Marine
27 jan. t/m 3 feb. bedrij fspensioenf ondsen

1 t/m 4 feb.

4 feb.
8 t/m 18 feb.

15 mrt.
15 en 16 mrt.

- m otie-W illem s (PvdA) over St.
Pietersberg: alleen PvdA en CPN
vóór
- CPN tegen
- z .h .s t.
- z .h .st.
- z.h .st.
- m otie-Van den Bom (PvdA) over
loonsverhoging; na toezegging
ingetrokken
- 4 CPN-moties: geen steun
- m otie-De Groot (CPN) m.b.t.
onm iddellijk staakt het vuren:
alleen CPN vóór

- z .h .s t.
- z .h .s t.
- z .h .st.
- CPN tegen
- z.h .st.
- motie-Droesen (KVP) 29 juni 1949
ingetrokken
- diverse amendementen

overgenomen of ingetrokken, van
Hoogcarspel (CPN), Ritm eester
(VVD), C. van den H euvel (ARP);
een amendement-Hoogcarspel
afgestemd (alleen CPN vóór)
begr. Buitenlandse Zaken
- m otie-Van der Goes (PvdA) over de
Raad van Europa: alleen CPN
tegen
- m otie-Serrarens (KVP) over
kardinaal M indszenty: alleen CPN
tegen
K iesw et
- z .h .s t.
begr. Overzeese G ebiedsdelen (aftre - alleen CPN tegen
den minister Sassen)
- m otie-G oedhart (PvdA) over
onderzoek naar m ishandelingen
ingetrokken
- voorstel van orde Hoogcarspel
(CPN) m.b.t. geheim rapport
Schouten (ARP) over Goedhart
(PvdA) niet aangenomen
- motie van w antrouwen Schouten
(ARP): ARP, SGP en W elter vóór
zuivering kunstenaars
- z .h .st.
toeslag pensioenen
- am endement-Van Sleen (PvdA)
gevolgd door voorstel van orde van
Stapelkam p en Algera (ARP),
gevolgd door schorsing; alleen CPN
tegen
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Bijlage VI

16 mrt.

accijns Benelux

krediet aan Indonesië
16 mrt. en 5 apr. verzoek-G ortzak om een interpella
tie n.a.v. circulaire min. van Oorlog
m.b.t. Russisch sprekenden
5 apr.
voorstel voorzitter, snelle behande
ling wetsontwerpen m.b.t. de econo
m ische situatie in Indonesië
aard ap p elm oeheid
economische toestand Indonesië

grenscorrecties

6 apr.
12 t/m 18 mei

31 m ei

1 juni
23 juni
24 t/m 30 juni

29 en 30 juni
30 juni

5 en 6 juli
6 en 12 juli

12 juli

13 en 14 juli
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voorstel-G ortzak: opheldering
A tlan tisch pact
Van Roijen-Roem-overeenkomst
(Indonesië)

Verdrag P arijs m.b.t. intra-Europese
betalingen
V erblijfkosten Commissie van Goede
D ien sten B atavia
tariefverhoging visakten

Tarw everdrag
in terp ellatie-R o o sjen : salarissen
onderwijzers
spoorweg M echelen-T emeuzen
W erkloosh eid sw et

verzo ek -W ag en aar om interpellatie
i.v.m . devaluatiegeruchten
begr. Landbouw Egalisatiefonds

Statuut Raad van Europa
voorstel voorzitter m.b.t. uitstel
com ité-generaal zitting over Van
Roijen-Roem-overeenkomst
bouwkassen
bijzonder hoger en m iddelbaar
onderwijs
herkeuring dienst

Indonesië

- CPN tegen
- am endem ent-Lucas z.h.st.
- voorstel voorzitter om dit toe te
staan afgestemd: 66 tegen 18
(CPN, ARP en K ortenhorst (KVP))
- aangenomen: 65 tegen 21 (ARP,
CPN, SGP, KNP)
- z.h .st.
- geldlening: CPN tegen;
financieringsm aatschappij: CPN en
KNP tegen
- aangenomen; tegen: ARP, CPN,
SGP, Scheps, Goedhart, Verm eer,
Tuin, Vondeling en De Loor (PvdA)
- alleen CPN vóór
- CPN tegen
- m otie-De Groot (CPN) m.b.t.
beëindiging vijandelijkheden
verworpen
- CPN tegen

- aangenomen 59 tegen 11 (CPN, SCP,
KNP, Verkerk, Roosjen, Terpstra en
Van der Zaal (ARP) en Lucas
(K V P )
- CPN tegen
- m otie-Roosjen (ARP) z.h.st.

- CPN en SGP tegen
- am endement-Van den Bom (PvdA)
m.b.t. lagere premie werknemer:
alleen PvdA en CPN vóór.
- alleen CPN vóór
- m otie-Droesen (KVP) over de
garantieprijs voor boter blijft liggen
tot 13 september 1950
- CPN en SGP tegen
- z .h .s t.

- am endem ent-W agenaar (CPN)
verworpen; amendement-Groen
(KVP) overgenomen
- com ité-generaal; 14 juli: besluit van
13 juli openbaar gem aakt

Kamerdebatten: Tweede Kamer

15 en 19 juli
19 juli
20 en 21 juli

N A V O -verd rag
oorlogspleegkinderen
autovervoer personen

21 juli

voorstel voorzitter: snellere behan
deling interim regeling Surinam e

21 juli
22 juli - 27 sept.

wijzigingen onderwijswetgeving
w ijzigingen begrotingshoofdstuk II
(C entrale V eiligheidsd ienst)
Interim regeling Suriname

22 juli

17 aug.
In d o n esië, conferentie Batavia
22 sept. - 12 okt. PBO

29 sept.
30 sept.

6 okt.
25 en 26 okt.

26 okt.

aan sp rak elijk h eid overheid
voor bezettingshandelingen
(niet) h effen schoolgeld
tegem oetkom ing 'politieke
delinquenten'

Stich ting voor Zuiver W eten
sch appelijk O nderzoek (ZWO)
m ateriële oorlogsschade

in terpellatie-V erm eer: uitzending
m ilitairen naar Indonesië

CPN tegen
z.h .st.
z.h .st.
am endem ent-M aenen (KVP)Algera (ARP) over m inder centrale
ordening aangenomen met 50 tegen
17 (PvdA)
aangenomen: 38 tegen 20 (ARP,
SGP, CPN, Groen, Van der Weijden,
Janssen, Peters, Hooij en De Kort
(KVP) en Vonk (VVD))
CPN tegen
am endement-De Kort (KVP) m.b.t.
bijzonder onderwijs aangenomen,
alleen CPN en PvdA tegen m.u.v.
W illem s (PvdA)
m otie-De Kort (KVP) over
deelnam e aan parlem entair
overleg aangenomen, alleen ARP en
KNP tegen
am endem ent-Scherm erhorn (PvdA)
m.b.t. afwijkende
huwelijksregelingen aangenom en;
tegen: ARP (m.u.v. Terpstra,
M eijerink en Stapelkam p) en KNP;
SGP afwezig bij stem ming
PvdA, KVP en K ikkert (CHU)
vóór; Stapelkam p (ARP) afwezig
vele amendementen ingediend
z .h .st.
■z.h .st.
■m otie-Burger (PvdA): regeling
uitstellen tot er voor alle
oorlogsslachtoffers een regeling is,
afgewezen: CPN en PvdA vóór
- wet: Tendeloo, Van der Brug,
Schilthuis, Van den Bom en
Emmens (PvdA) overstag; rest
PvdA en de CPN tegen
- amendement-Stokman overgenomen
- z.h .st.
- am endem ent-H oogcarspel (CPN)
politieke delinquenten uitzonderen,
afgewezen; alleen CPN , Van der
Feltz (CHU) en Ritm eester (VVD)
vóór
- motie-CPN, alleen door CPN
gesteund
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Bijlage VI

2 nov.

8 t/m 11 nov.

15 en 16 nov.

17,18 en 30 nov.

18 nov.
18 t/m 23 nov.

29 nov. - 1 dec.
1 en 2 dec.

1, 9 en 13 dec.
6 t/m 8 dec.

9 dec.
13 dec.
13 en 14 dec.
14 dec.
14 t/m 19 dec.

15 en 19 dec.
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voorstel voorzitter over vervolgdebat - 44 vóór, 13 (CPN, VVD, Groen
m ateriële oorlogsschade: vergaderen
(KVP), Schm al en Van de
op vrijdag
W etering (CHU), Schouten en
Bruins Slot (ARP)) tegen
algemene beschouwingen en
- CPN tegen
d evalu atien ota
- m otie-Gortzak, niet gesteund door
andere partijen
begr. Landbouw, Visserij en
- CPN tegen
Voedselvoorziening
- m otie-H aken (CPN): steun voor
IJsselm eervissers, afgewezen
- am endem enten W agenaar (CPN,
begr. Binnenlandse Zaken
alleen CPN vóór) en Beem ink
(CHU, wordt ingetrokken)
- stem m ing representatietoelagen: 47
vóór; tegen: 21 (ARP, CHU (m.u.v.
Kikkert), CPN en SGP)
uitzending dienstplichtigen
- CPN tegen
- z .h .st.
begr. Provinciefonds en SDU
begr. Buitenlandse Zaken
- CPN tegen
- m otie-Stokm an (KVP) over behoud
heilige plaatsen Jerusalem ; z.h.st.
aangenomen
begr. Econom ische Zaken en Staats
mijnen
lager onderw ijs
- SGP tegen
- m otie-Peters (KVP) m.b.t.
onderwijsplan: alleen Tilanus,
Beem ink en K rol (CHU) tegen
- am endem ent-Terpstra (ARP):
aangenomen: confessionelen vóór,
niet confessionelen tegen
- am endem ent-Van Sleen (PvdA)
over m inimum voor VGLO-school:
Peters en De H aas KVPdissidenten
- am endem ent-Van Sleen over
gehuwde ambtenares: mevrouw
Nolte is K VP-dissidente
Zuiderzeefonds
- z .h .st.
so everein iteitsoverd racht
- alle honderd leden stem men: uniek
in de parlem entaire geschiedenis;
71 vóór; tegen: 29 (ARP, CPN, SGP,
KNP, Beem ink, Schm al, Van der
Feltz, De Ruiter en Krol van de
CH U)
begr. PTT
Staatsvissersh aven b ed rijf
begr. V erkeer en W aterstaat
- z .h .st.
premies woningverbetering
begr. Onderwijs, Kunsten en W eten
- z .h .st.
schappen
-m otie-D e Loor (PvdA) m.b.t.
toelage universitaire leraren
opleiding ingetrokken
begr. Justitie
- CPN tegen

Kamerdebatten: Tweede Kamer

20 dec.
21 dec.
21 en 22 dec.
23 dec.

begr. W ederopbouw en Volkshuis
vesting
begr. Financiën
begr. Sociale Zaken
Indonesische ambtenaren

1950
31 jan. en 1 feb.

ondernemingsraden

3 feb.
3 ,1 5 en 28 feb.
en 1 mrt.
1 5 ,1 6 feb.
en 1 mrt.

2 ,3 en 15 mrt.

15 mrt.

16 mrt.
17 en 28 mrt.

28 mrt.

27 apr.

z.h .st.
CPN tegen
z.h .st.

CPN en SGP tegen
m otie-Stapelkam p (ARP) over
opname bij PBO: 19 vóór (ARP,
CHU, VVD), 50 tegen
vele amendementen
verzo ek -G o rtzak interpellatie niet
voorstel voorzitter (niet toestaan)
toekennen loonsverhoging voor jongeren wordt aangenomen
verhogen uitkeringen
amendementen CPN; krijgen slechts
in één geval steun van M eijerink
(A RP)
nota deviezenpositie
voorstel voorzitter rantsoenering
W agenaar (CPN) twee keer uit de
spreektijd bij volgend debat
Kamer verw ijderd
verdrag m et V S t.a.v. w ederzijdse
CPN tegen
hulp
belastingverhoging benzine en auto's
tegen: ARP, CPN, VVD en SGP
am endem ent-Van de W etering
(CHU) bevoordeelt dieselauto's: 30
vóór (VVD, ARP, CHU, SGP, 6
KVP), 30 tegen (waarvan 11 KVP);
bij tweede stemming: 45 vóór (nu
ook de CPN) en 40 tegen; KVP zeer
verdeeld
indeling Urk
66 vóór (waaronder 6 PvdA); 12
tegen (allen PvdA)
gem eenschappelijke regelingen
z .h .st.
lagere p u b liek rech telijk e licham en
Paardenw et
opgeschort
dividendbeperking
CPN en PvdA tegen
■am endem ent-H ofstra (PvdA) niet
afschaffen: alleen CPN en PvdA
vóór
verhoging uitkering ongevallen
■ z.h .st.
wetten
aankoop flatgebouw
- 49 vóór, 23 tegen (VVD, CPN, ARP
(m.u.v. Stapelkam p), KNP, SGP,
De Ruiter en Van de W etering
(C H U ))
economische delicten

893

Bijlage VI

27 apr. - 10 m ei

belastingen

3 mei
10 en 11 mei
11 en 12 mei

D u itse vraagstuk
H oogovens-staatsdeelnem ing
w ijziging Drankwet

11 mei

fonds volksgezondheid
inpoldering IJsselm eer
ziekenhuisbouw

11 en 12 mei
12 m ei

25 en 26 mei

in terp ellatie-V an de W etering:
toeslag Indische pensioenen
in te rp e lla tie -G o rtz a k : aardappelprijs
Indonesiënota

6 juni

onteigening voor steenstort uit mijnen

6 en 7 juni

nationaal plan en streekplannen

7 juni

schadeloosstelling kam erleden

13 en 14 juni

wederopbouw publiekrechtelijke
licham en
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- belastingherziening 1950: CPN
tegen; amendement-Lucas (KVP)
afgestemd 41 tegen 45 (waaronder
Klompé en Koersen, beide KVP);
subam endem ent-Hofstra (PvdA) 43
vóór, 42 tegen; tweede amende
ment-Lucas: 43-43, bij tweede stem 
ming aangenomen met 46 (KVP,
CHU, W D ) tegen 43 (PvdA, ARP,
CPN, SGP) stemmen
- afschaffen ondernem ingsbelasting;
am endement-Hofstra (PvdA) om
afschaffing tegen te gaan alleen
gesteund door PvdA en CPN; motieHofstra (com pensatie m inder
draagkrachtigen) ingetrokken;
voorstel voorzitter om beraad
slaging te sluiten m et 48 tegen 29
(CPN, 9 PvdA (waaronder
Hofstra), 10 KVP (waaronder
Lucas), 4 CHU en SGP))
- CPN tegen
- am endem ent-Verkerk (ARP) inclu
sief subam endem ent-H ooij (KVP):
alléén PvdA tegen
- z.h .st.
- m otie-M ol (KVP) over particulier
ziekenhuisw ezen z.h.st.

- m otie-Oud (VVD) over zelfbe
schikkingsrecht: steun van ARP,
VVD, SGP, KNP, Beernink,
Schm al, Van der Feltz en Krol
(CH U )
- m otie-Rom m e (KVP) over zelf
beschikkingsrecht gesteund door
KVP, PvdA, Tilanus en W ttew aall
van Stoetw egen (CHU)
- tegen: Gerbrandy (ARP), Peters en
De G raaf (beide KVP)
- z .h .st.
- amendement-Groen (KVP) over
genomen
- am endem ent-M aenen (KVP) aan
genomen met 53 tegen 20 (alleen
PvdA)
- tegen: CPN, SGP, Schouten, Terpstra, Roosjen en Verkerk (ARP)
- z .h .s t.

Kamerdebatten: Tw eede Kam er

14 juni

27 t/m 29 juni

m in. zonder portefeu ille/staats
secretaris, nadere voorziening
D ien st U itvoering W erken
sam envoeging Werkendam, D e
W erken en Sleeuw ijk
Huurwet

29 juni

K orea

11 juli

Interim regeling Ned. A ntillen
w ijziging kinderbijslag

12 en 13 juli
13 en 14 juli
18 en 19 juli

Kam ers van K oophandel
verlies KLM
begr. U niezaken en Overzeese R ijk s
delen
krediet voor Indonesië
premieregeling woningbouw
w ijziging w etgeving m iddelbaar en
hoger onderwijs
bezoldiging rechters
nota deviezenpositie
kindertoeslag gepensioneerden

19 juli
19 en 20 juli
20 juli

21 juli

- z.h .st.

-

CPN tegen
aantal amendementen overgenomen
CPN-moties weggestemd
m otie-Van Vliet (KVP) com pen
satie: aangenom en z.h.st.
- am endem ent-Van Vliet verw orpen
36 tegen 33 (KVP en ARP)
- am endement-Ten Hagen (PvdA)
verworpen 37 tegen 24 (PvdA en
VVD)
- tweede am endement-Ten H agen
verworpen 43 tegen 19 (alleen
PvdA)
- amendement-Romme ingetrokken
(on aanvaard baar)
- CPN tegen
- motie-Rom me (KVP) instem ming:
CPN tegen
- motie-De Groot (CPN): geen steun
van andere partijen
- z .h .s t.
- am endem ent-De Kort (KVP)
plaatst natuurlijke kinderen buiten
de wet; aangenomen 45 tegen 36
(PvdA, VVD, CPN)
- tegen het ontwerp: CPN, Vonk,
Ritm eester en Cornelissen (VVD),
Burger, Goedhart, Van der Goes
van Naters, Posthumus, Stufkens,
Scheps en Emmens (PvdA)
- z.h .st.
- z .h .st.
- CPN tegen
- z .h .st.
- z.h .st.
- z .h .st.
- z.h .st.
- z.h .st.
- am endem ent-Van Sleen (PvdA)
hogere bedragen; afgestemd: PvdA
en CPN vóór
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Bijlage VI

12 sept.

v erzo ek -G o rtzak , interpellatie
prijsbeleid
v erzo ek -S u u rh o f, interpellatie
prijsbeleid

w ijziging Noodwet Ouderdoms
voorziening
12 en 13 sept.

begr. Landbouw Egalisatiefonds

13 t/m 15 sept.
begr. Oorlog en Marine
2 1 ,2 7 en 28 sept. nota prijspolitiek en nota loon
p o litie k

22 sept.
26 sept.

28 en 29 sept.

kunst- en cultuurnota
voorstel voorzitter, proef nieuwe
werkwijze begrotingsonderzoek
voorstel voorzitter, Nieuw-Guineadebat achter gesloten deuren
voorstel-Schouten, Nieuw-Guineadebat in vaste kamercom m issie
Nieuw Guinea

17 en 18 okt.

Raad van Europa

17 okt.
18 okt. t/m
8 nov.

om zetbelasting rookwaar
belastingen

896

negatief voorstel voorzitter
aangenomen met CPN tegen
negatief voorstel voorzitter
aangenomen met PvdA en CPN
tegen (regering heeft een nota
beloofd, zie 21 septem ber 1950)
z.h .st.
m otie-H oogcarspel (CPN) krijgt
geen steun
CPN tegen
m otie-Droesen (KVP) van 30 juni
1949 ingetrokken
CPN tegen
m otie-Suurhoff (PvdA) over prijsbeheersing aangenomen, CPN tegen
twee moties van Gortzak (CPN)
afgestemd
voorstel-Gortzak m .b.t. rantsoene
ring spreektijd alleen door CPN
gesteund
m otie-Stapelkam p en -Beernink
(ARP) m.b.t. m aatregelen voor
gepensioneerden en rentetrekkers:
38 vóór (CHU, ARP, VVD, CPN,
SGP, KNP, Tendeloo, Van Sleen,
Goedhart, Van Lienden en Scheps
(PvdA)) en 39 tegen (KVP, rest
PvdA en Schouten (ARP)); later
toch aangenomen i.v.m. verkeerde
telling: Schouten had vóór gestemd
m otie-Van Sleen (PvdA) toeslag
gepensioneerden, ingetrokken
aangenomen: 50 tegen 14 (ARP en
CPN )
aangenomen: PvdA en CPN tegen
•verworpen: 48 tegen 13 (ARP en
C PN )
■comité-generaal (notulen w orden 19
januari 1951 gedeeltelijk openbaar
g em aakt)
■m otie-Bruins Slot (ARP): CPN
tegen
- z .h .st.
- CPN tegen
- am endem ent-Lucas (KVP) t.b.v.
middengroepen na uitvoerig debat
ingetrokken
- am endem ent-H ofstra (PvdA) t.b.v.
m inst draagkrachtigen alleen door
PvdA en CPN gesteund

Kamerdebatten: Tweede Kam er

8 t/m 10 nov.

9 t/m 17 nov.
10 nov.
17 nov.
22 en 23 nov.

23 en 24 nov.

28 t/m 30 nov.

- w ijziging om zetbelasting aangeno
men; 59 tegen 26 (ARP, VVD, CPN,
SGP, KNP) na afwijzen amendement-C. van den Heuvel (ARP) met
51 tegen 29 (ARP, CHU, W D ,
CPN, SGP); diverse am endementen-Hoogcarspel (CPN) enkele
gesteund door KVP’ers (Andriessen,
Dassen, Van Koeverden, Mol,
Verhoeven), één door Com elissen
(VVD), één door Stapelkam p en
Roosjen (ARP), W elter (KNP) en
G oedhart (PvdA)
- Zegelw et: am endem ent-Ritm eester
(W D ): 46 tegen (delen van PvdA,
KVP en CHU en de CPN in haar
geheel), 35 vóór (VVD, SGP, ARP,
De Loor, Donker, Van den Bom,
Van Sleen, Tuin en Scheps (PvdA),
Van de W etering (CHU), Mol, Van
Vliet, De H aas, De Graaf,
Engelbertink, Andriessen, Van
Koeverden en Dassen (KVP))
- am endem enten-Hoogcarspel (CPN)
m.b.t. personele belasting: alle ver
worpen, alleen gesteund door CPN
h u isvesting repatrianten
- CPN tegen
- am endem enten-De G raaf (KVP) en
-Algera (ARP) overgenomen
- am endement-Ten Hagen (PvdA)
bekort werkingsduur: 35 tegen, 27
vóór (PvdA, CPN, SGP, Beem ink
(C H U ))
- tweede am endement-Ten Hagen: 37
tegen, 30 vóór (PvdA, CPN, SGP en
Beernink en Schm al (CHU))
algemene beschouwingen
- m otie-De Groot (CPN) over FrancoSpanje: CPN en SGP vóór
v rijw illig ziekenfonds
- z.h .st.
ziekenfonds, toepassing
- z.h .st.
Loterij wet
- tegen: ARP, CHU, SGP
- am endem ent-Terpstra (ARP) m et
beperkende bepalingen: 38 tegen, 28
vóór (ARP, CHU, CPN, SGP en Van
der Brug, Stufkens, De Loor en
Scheps (PvdA))
begr. Landbouw, Visserij en Voedsel - CPN tegen
voorziening en Landbouw Egalisatie
fonds
begr. Econom ische Zaken en Staats
- z.h .st.
mijnen
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28 nov. t/m
7 dec.

begr. Binnenlandse Zaken en nota
burgerlijke verdediging

7 dec.
7 en 8 dec.

begr. SDU
begr. W ederopbouw en V olkshuis
vesting
plantenziekten
begr. Justitie
uitzenden dienstplichtigen
Verkeersfonds
begr. V erkeer en W aterstaat, Zuiderzeefonds, PTT en Staatsvissershavenbedrijf
begr. Sociale Zaken

13 dec.
13 en 14 dec.
14 dec.
19 en 20 dec.

20 t/m 22 dec.

21 dec.

22 dec.

1951
16 jan.
16 t/m 18 jan.

in terp ellatie-G erb ran d y (ARP), af
vloeien KN IL-m ilitairen m.n.
Ambonezen
aanvulling Noodwet ouderdoms
voorziening

brief aftreden Van der G oes van
N aters (fractievoorzitter PvdA)
begr. Buitenlandse Zaken en
verslag Raad van Europa

17 jan.

waarborgen KNIL

18 t/m 24 jan.

N ieuw-Guinea
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drie m oties-G ortzak (CPN) w eg
gestemd
am endement-Tuin (PvdA'' m.b.t.
topsalarissen aangenomen 46 tegen
36 (KVP, VVD en KNP), door voor
zitter als m otie gekarakteriseerd;
behandeling begr. geschorst

CPN tegen
VVD en ARP tegen

m otie-De Kort (KVP) beroepsvoorlichting aangenom en; PvdA en CPN
tegen
m otie-Biew enga (ARP) organisatie
em igratie ingetrokken
•drie CPN-moties over lonen niet
aangenomen: alleen CPN vóór
•m otie-H oogcarpel (CPN) sociaalzwakke blinden, gesteund door
CPN, KNP en Com elissen (VVD)

- z .h .st.

- m otie-Burger (PvdA) over Spanje:
37 tegen, 31 vóór (PvdA, VVD,
CPN, SGP)
- m otie-De Groot (CPN) over China:
alleen CPN vóór
- z .h .st.
- m otie-De G raaf (KVP) wil
dezelfde regeling voor burg.
ambtenaren: z.h.st. aangenomen
- am endementen-De Graaf en -Van
de W etering (CHU) overgenom en
- tweede am endem ent-Van de
W etering (speciale behandeling
Ambonezen) afgewezen: 38 tegen, 27
vóór (ARP, CHU, W D , SGP, KNP)
- m otie-Schouten (ARP) N ieuw -G ui
nea niet overdragen aan Indonesië:
60 tegen, 32 vóór (ARP, CHU, VVD,
SGP, KNP)

Kamerdebatten: Tweede Kamer

- motie-Oud (VVD) eerst de Kamer
een oordeel laten uitspreken: 66
tegen 26 vóór (ARP, VVD, SGP,
KNP, Van der Feltz, Van de
Wetering en Schmal (CHU));
minister Stikker zal aftreden; het
kabinet valt
- motie-Gortzak (CPN) alle strijd
krachten terugtrekken: alleen
CPN-steun
- motie-Tilanus (CHU) eerst volks
raadpleging in Nieuw-Guinea: 59
tegen, 33 vóór (ARP, CHU, VVD,
SGP, KNP en de PvdA'er Scheps)
-18 en 19 jan. 1951 is er ook in comitégeneraal vergaderd
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Eer ste-Kamer debatten
datum

onderwerpen

bijzonderheden

2, en 3 sept.

grondwetswijziging

21 sept.

idem, staatssecretarissen en burg.
staat van beleg
n atu ralisatie

27 vóór, 11 tegen (CPN, ARP,
Reijers (CHU))
• alleen CPN tegen

1948

29 okt.

belastingverdrag VS
noodwet Indonesië

3 nov.

m ilitair pensioen ’14-'18
toeslag pensioenen: motie-Schalker
voor onmiddellijke verhoging
begr. Algemene Zaken
provinciale financiën
to talisato r

24 nov.

14 dec.

belastingverhoging

■27 vóór, 16 tegen (VVD, CPN,
Pollema en de Zwaan (CHU),
Algra (ARP), Brongersma, Van de
Kieft, Donkersloot, Woudenberg,
Tjeenk Willink, Van Heuven
Goedhart (PvdA))
- z.h.st.
- 38 vóór, 12 tegen (ARP, CPN,
Reijers (CHU))
• z.h.st.
- CPN en Barge (KVP) vóór
• z.h.st.
- z.h.st.
- 24 vóór, 14 tegen (ARP, CHU,
Regout (KVP) Van Walsum,
Brongersma, Tjeenk Willink
(PvdA))
- CPN tegen

1949

4 jan.
12 jan.
27 jan.
18 febr.

23 febr.
1, 2 mrt.
2,3 mrt.

kinderbijslag
naturalisaties
geldzuivering
wijziging afwikkeling geldzuivering

verdrag maritieme organisatie
algemene politieke beschouwingen
algemene financiële beschouwingen
en begr. Financiën
8 mrt.
begr. Algemene Zaken
begr. Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening
9 mrt.
begr. Binnenlandse Zaken
15,16 mrt.
bedrijfspensioenfonds
16,17,22 mrt.
begr. Economische Zaken
22,23 mrt.
staatsmijnen
23,24 mrt.
begr. Sociale Zaken
30 mrt.
begr. Verkeer en Waterstaat
motie-Kramer (veren Westerschelde)
30,31 mrt. 5 apr. begr. Wederopbouw en Volkshuis
vesting
5 apr.
begr. PTT
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- z.h.st.
- z.h.st.
- CPN tegen
- CHU, De Bruyn, Van Velthoven,
Steinkühler, Kraaijvanger, Ruijs,
Van Lieshout en Teulings (KVP)
tegen
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- CPN tegen
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.

Kamerdebatten: Eerste Kamer

12, 13 apr.
20, 21 apr.

10 mei
10,11 mei

11 mei
24, 25 mei
25 mei
31 mei
1,8 juni
23 juni
29,30 juni
19 juli
27 juli
3 aug.
10 aug.

7 sept.
7 sept.
19 okt.

22 nov.
19, 20, 21 dec.

21 dec.
29 dec.
1950
4 jan.
17, 18 jan.

begr. Justitie
grenscorrecties

motie-Algra (Eems-Dollard)
Zuiderzeefonds
begr. Oorlog
motie-Schoonenberg (demobiliseren
'7 december'-divisie)
begr. Marine
begr. Overzeese Gebiedsdelen
investeringen Indonesië
joodse overlijdensakten
begr. Buitenlandse Zaken
wijziging visserswet
aardappelm oeheid
begr. Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen
Indonesië
nota over Duitsland
statuut Raad van Europa
begr. Landbouw Egalisatiefonds
NAVO-verdrag
wijziging begr. Algemene Zaken
(veiligheidsdiensten)
naturalisatie (W ehrm achtsoldaat)
oorlogspleegkinderen
subsidiëring bijzondere scholen
wijziging Hoger-onderwijswet
W erkeloosheidswet
verdrag arbeidsinspectie
voorstel-Molenaar tot wijziging van
het reglement van orde
- voorstel tot onmiddellijke
beraadslaging

- voorstel tot in behandeling nemen
voorstel-M olenaar
Wet autovervoer personen
soevereiniteitsoverdracht

Interimregeling Suriname
staatstoezicht bossen verlengd
uitzending dienstplichtigen
Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)
wijziging Lager-onderwijswet
motie-Cramer (algemeen vormend
leerjaar na zesde klas)

- z.h.st.
- 25 vóór, 17 tegen (ARP, CPN, Barge
en Beaufort (KVP), Kramer en
W oudenberg (PvdA), Pollema en
Reijers (CHU))
- alleen CPN tegen
- z.h.st.
- CPN tegen
- alleen CPN vóór
- CPN tegen
- CPN tegen
- CPN tegen
- z.h.st.
- CPN tegen
- CPN tegen
- z.h.st.
- z.h.st.
- comité-generaal
- CPN tegen
- z.h.st.
- CPN tegen
- CPN en CHU tegen
- z.h.st.
- z.h.st.
- CPN tegen
- Molenaar (VVD) tegen
- CPN tegen

- 21 tegen, 12 vóór (VVD, CHU,
Regout (KVP) Van de Kieft,
Jonkman, Kievit, Brongersma en
Cramer (PvdA))
- CPN tegen
- 26 tegen, 6 vóór (VVD en CHU)
- z.h.st.
- 34 vóór, 15 tegen (CPN, ARP, CHU)
De Wilde (ARP) afwezig (bij 17
tegen was de zaak afgeketst!)
- z.h.st.
- z.h.st.
- CPN tegen
- z.h.st.
- CPN tegen
- CPN tegen
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24, 25 jan.

PBO

7 febr.

materiële oorlogsschaden
motie-Kraaijvanger (vergoeding
bouw en herbouw)
14,15 febr.
alg. pol. beschouwingen
21 febr.
begr. Algemene Zaken
21,22 febr.
begr. Financiën en algemene finan
ciële beschouwingen
begr. Binnenlandse Zaken
23, 28 febr.
28 febr. en 1 mrt. begr. Economische Zaken
2 mrt.
Staatsmijnen
begr. Landbouw, Visserij en Voedsel
7,8 mrt.
voorziening
motie-Schalker (maaswijdte netten
IJsselmeervissers)
14 mrt.
NAVO-verdrag

14,15 mrt.

21 mrt.

21, 22 mrt.
28 mrt.

28, 29, 30 mrt.
en 12 apr.

12 apr.
12, 13, 18 apr.
18 apr.
24, 25 apr.
2 mei
3 mei

9,10 mei

6 juni
14 juni
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begr. Verkeer en Waterstaat
tweede motie-Kramer (veren Westerschelde)
Zuiderzeefonds
begr. PTT
Staatsvissershavenbedrijf
begr. Wederopbouw en Volkshuis
vesting
wijziging gemeentegrens Urk

begr. Sociale Zaken
m otie-M olenaar (interpretatie
arbeidswet i.v.m. zondagsrust door
commissie van vijf senatoren)
wijziging diverse sociale wetten
wijziging Dekkingswet uitgaven 1948
geldleningen door Rijk
begr. Justitie
tijdelijke verhoging uitkeringen
begr. Buitenlandse Zaken
ondememings raden
belasting op benzine en auto
motie-Van Santen: uitstel
garanties oud-Indische ambtenaren
motie-Jonkman (hoger beroep)
m otie-Kerstens (onafhankelijke af
vloeiingscommissie in Den Haag)
wijziging Zuiderzeefonds
Wederopbouwwet
deelneming breedbandwalserij
Hoogovens

30 vóór, 11 tegen (ARP (behalve
Schipper), CHU, VVD en CPN)
z.h.st.
ingetrokken

z.h.st.
z.h.st
CPN tegen
CPN tegen
CPN tegen
z.h.st.
CPN vóór
ordeverstoorders op publieke tri
bune verwijderd
CPN tegen
z.h.st.
z.h.st.
z.h.st.
CPN tegen
z.h.st.
z.h.st.
27 vóór, 7 tegen (Kievit, Hoogland,
Woudenberg, Kramer, Brongersma,
De Dreu, Tjeenk Willink (PvdA))
CPN tegen
33 tegen, 5 vóór (W D en CPN)

z.h.st.
CHU tegen
z.h.st.
CPN tegen
z.h.st.
CPN tegen
CPN tegen
CPN, ARP en Wendelaar (VVD)
tegen
CPN, W endelaar (VVD) vóór
28 vóór, 5 tegen (ARP)
z.h.st.
22 vóór, 11 tegen (Ruijs (KVP) en
PvdA (behalve Jonkman))
z.h.st.
z.h.st.
CPN tegen

Kamerdebatten: Eerste Kamer

20 juni

20,21, 28 juni
20 juni

11 juli
18 juli

1 aug.
1 aug.
8 aug.

16 aug.

26 sept.

27 sept.
28 sept.
28 sept.

10 okt.
10,11 okt.
11 okt.
12 okt.

2,3 nov.
3 nov.

instelling algemeen uitvoerrecht
Nieuw-Guinea
voorstel van orde van Jonkman:
opschorten behandeling
begr. Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen
schenking schilderij aan Canada
Wet economische delicten
Wet preventiefonds
financiering ziekenhuisbouw
regeringsverklaring Korea
motie-Schoonenberg (geen strijd
krachten sturen)
schadeloosstelling Tweede-Kamerleden
wijziging onderwijswetten
herziening reglement van orde
instelling vaste defensiecommissie
(voorstel-W endelaar)
verliezen KLM
in behandeling nemen motieSchalker (loonsverhoging)
voorstel Molenaar: niet in
behandeling nemen
Kamers van Koophandel
wijziging Kinderbijslagwet
benoemingen drie vaste commissies
naturalisatie (Alfred Mozer, inter
nationaal secretaris PvdA)
nationale plan en streekplannen
dividendbeperking
Interim regeling Ned. Antillen
belastingherziening 1950
afschaffing ondernemingsbelasting
motie-Van Santen (intrekken)
voorstel: comité-generaal over
Nieuw Guinea
aansprakelijkheid overheid voor
bezettingshandelingen
tegemoetkoming pol, delinquenten
Huurwet
voorstel-Kropman (voorstel-Schoonenberg regeringsverklaring over
Korea niet in behandeling nemen)
Nieuw-Guinea
begr. Uniezaken en Overzeese Rijks
delen
brief Stikker over EBU
krediet aan Indonesië

- 23 vóór, 7 tegen (KVP, behalve
Deckers en Ruijs)
- z.h.st.
- CPN tegen
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- CPN vóór
- CPN tegen
- z.h.st.
- CPN tegen
- 25 tegen, 9 vóór (VVD, CHU, Van
Heuven Goedhart, De Dreu en Van
Walsum (PvdA))
- Regout (KVP) tegen
- 22 vóór, 13 tegen (CPN, Regout,
Nijkamp, Witteman, Kolfschoten,
Steinkühler, De Bruijn, Kropman
(KVP), De Dreu, Kuiper en
Oosterhuis (PvdA))
- z.h.st.
- z.h.st.
- CPN tegen
- z.h.st.
- (28 sept. stemming) 26 vóór, 13
tegen (PvdA en CPN)
- z.h.st.
- CPN tegen
- 22 vóór, 11 tegen (CPN en PvdA,
behalve Kranenburg)
- alleen CPN vóór
- CPN tegen
- 26 vóór, 8 tegen (VVD,
CHU, CPN, Ruijs (KVP))
- CHU en CPN tegen
- CPN en Van Lieshout (KVP) tegen
- CPN tegen

- comité-generaal
- z.h.st.

- z.h.st.
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7 nov.

28 nov.
28, 29 nov.
6 dec.
6 dec.
19 dec.
20 dec.
28 dec.
28 dec.
28 dec.

wijziging breedbandwalserij Hoog
ovens (en plan-Schuman)
wijziging Noodwet Ouderdomsvoor
ziening
toelage en kinderbijslag gepensio
neerden
salarissen rechters
omzetbelasting sigaretten
begr. Oorlog en Marine
begr. Landbouw Egalisatiefonds
huisvesting gerepatrieerden
wijziging Loterijwet
diverse belastingwetten
verhoging omzetbelasting
uitzending dienstplichtigen
interpellatie-Van Santen over huur
prijzen kamers
wijziging Noodwet Ouderdomsvoor
ziening

- CPN tegen
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- z.h.st.
- CPN tegen
- z.h.st.
- CPN tegen
- 23 vóór, 8 tegen (ARP en CHU)
- CPN tegen
- CPN en ARP tegen
- CPN tegen

1951

23 jan.
23 jan.
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voorzieningen mininster zonder
portefeuille en staatssecretaris
wederopbouw financiering publiekrechtelijke lichamen

- z.h.st.
- z.h.st.

BIJLAGE VII

Kroniek van de periode-Drees-Van Schaik
Juli 1948
7 Tweede-Kamerverkiezingen
10 AVRO viert 25-jarig bestaan
13 Beel krijgt formatie-opdracht; hoog water richt schade aan op het eiland van Dordrecht
20 wilde mijnwerkersstaking in Oranje Nassau II
21 bommenwerper der marine verongelukt: zes doden
27 wetsontwerpen tot Grondwetsherziening bij de Tweede Kamer ingediend
30 Beel geeft opdracht definitief terug; Van Schaik formateur
31 tram- en busstaking in Den Haag
Augustus 1948
7 kabinet-Drees-Van Schaik geformeerd op brede basis (KVP, PvdA, CHU en VVD)
15 kardinaal De Jong veertig jaar priester
18 prinses Juliana opent de tentoonstelling 'De Nederlandse vrouw 1898-1948' in Den Haag
19 stemming Grondwetswijziging
21 Assemblée van de W ereldraad van Kerken te Amsterdam geopend
27 suikerprijs met 2 cent per kilo verhoogd
September 1948
3 Nederland krijgt een bedrag aan Marshallhulp voor de aankoop van vlees en vliegtuigen
4 troonsafstand Wilhelmina
13 België protesteert tegen te grote tabaksinvoer uit Nederland
18 comm unistische opstand in Madioen, Indonesië; klantenkaart voor gedistilleerd afge
schaft
27 Marshalltoewijzing van ruim $ 1,5 miljoen voor de aankoop van textiel
28 distributie van spijsvetten met 50 gram per week verhoogd
30 prijsverhoging voor vermicelli en macaroni
Oktober 1948
1 aantal textielpunten bij huwelijk w ordt verhoogd
11 ontslag Landvoogd Van Mook
12 schouwburg te Wageningen afgebrand; uitgebreide bonnenfraude ontdekt
16 walvisvaarder 'Willem Barentsz’ vertrekt voor derde expeditie
17 devaluatie van de Franse franc met 23%
19 prijsverhoging aangekondigd voor vlees, suiker, boter en antraciet
21 KLM-Constellation 'Nijmegen' in Engeland neergestort: 35 doden
25 Tweede Kamer aanvaardt Noodwet Indonesië
26 in het bruinbrood wordt weer aardappelmeel verwerkt
29 Beel benoemd tot Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
November 1948
1 regering besluit tot loontoeslag van ƒ 1 per week i.v.m. verlaging subsidies
2 Truman herkozen als Amerikaans president (ondanks voorspellingen in opiniepeilingen)
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7
14
18
24
29
30

brood, bloem en suiker van de bon; verhoging van het vleesrantsoen
bende smokkelaars in sigaretten en herenkostuums aan de Belgische grens ingerekend
Engelse Labour-regering nationaliseert de staalindustrie
handhaving ontslag gehuwde ambtenares
prijzenstop voor onroerende goederen opgeheven
vleesrantsoen weer verlaagd van 250 op 200 gram

December 1948
1 zeepprodukten van de bon; Bureau Papierverdeling Pers opgeheven
4 plan aanvaard tot het bouwen van een nieuwe Jaarbeurshal
8 verhoging kinderbijslag door Tweede Kamer aanvaard
10 afkondiging VN-Verklaring van de Rechten van de Mens
14 koningin weigert ontslagaanvrage kabinet i.v.m. onenigheid over politionele actie
15 communisten veroveren Peking
19 tweede politionele actie van het Nederlandse leger in Indonesië
28 auto's en eieren distributievrij
Januari 1949
1 kolen duurder, gasprijs verhoogd
8 horloges vrij van distributie
18 Koos Vorrink zwaar gewond bij vliegtuigongeluk in Denemarken
23 te Zaandam doen zich gevallen van difterie voor, waaronder enkele m et dodelijke afloop
25 vleesrantsoen tijdelijk verminderd tot 300 gram per veertien dagen
28 Veiligheidsraadresolutie tegen Nederlands optreden in Indonesië
Februari 1949
1 cacaopoeder vrij van distributie
3 stakingen te Amsterdam
8 Hongaarse kardinaal Mindszenty door communisten tot levenslang veroordeeld
14 ontslag minister van Overzeese Gebiedsdelen Sassen
19 door Schouten ingediende motie van wantrouwen verworpen
22 organisatie van ex-NSB'ers in Amsterdam ontdekt
26 voorstel RTC en vervroegde soevereiniteitsoverdracht
Maart 1949
2 N ederland krijgt lening van ƒ 130 miljoen in het kader van het Marshallplan
7 vleesrantsoen komt weer op het oude peil van 400 gram per veertien dagen
8 Europese communisten verklaren nooit tegen de Sovjet-Unie te zullen strijden
16 minister Mansholt verklaart dat de vleesdistributie nog dit jaar zal worden opgeheven
26 Amsterdam krijgt directe telexverbinding met New York
31 vleesrantsoen verhoogd tot 250 gram per week
April 1949
1 reclameverlichting op beperkte schaal weer toegestaan
4 NAVO-verdrag getekend
12 geschenken tot een waarde van ƒ 10 mogen vrij uit België worden ingevoerd
21 regering stelt in Eerste Kamer kabinetskwestie i.v.m. grenscorrecties
26 België voert het vrouwenkiesrecht in
29 tot een bedrag van ƒ 300 kan men nu weer zonder loting deviezen voor Frankrijk krijgen
30 prijzen van schoenen vrijgegeven
Mei 1949
I prijzen van boter en kaas, uitgezonderd jonge, vrij
5 oprichting Raad van Europa
7 Van Roijen-Roem-verklaringen; Indonesische leiders keren terug
9 Beel vraagt ontslag als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
II Berlijnse blokkade opgeheven
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Kroniek

16
21
23
25
31

alle beperkende distributievoorschriften voor ijzer en staal ingetrokken
CPN-verzetsstrijders uit de vereniging van ex-politieke gevangenen gezet
Haags burgemeester vraagt ontslag wegens betrokkenheid bij deviezensmokkel
tarieven voor elektriciteit met 1 cent per kilowatt verhoogd
woningprogramma 1949 word t verhoogd met 6400 woningen

Juni 1949
3 regering dient drie wetsontwerpen in tot verlichting van de belastingdruk op het bedrijfs
leven
4 S W voetbalkampioen van Nederland na een 3-1 overwinning op Heerenveen
8 aan alle kusten zijn coloradokevers gesignaleerd; het achtste leerjaar in het lager onder
wijs opnieuw ingevoerd
20 bananendistributie opgeheven
16/21 gemeenteraadsverkiezingen: fors verlies communisten
23 distributie van boter, vet en spijsolie opgeheven
24 KLM-vliegtuig 'Roermond' verongelukt in Italië: alle 33 inzittenden komen om het leven
30 Tweede Kamer aanvaardt W erkloosheidswet
Juli 1949
I tabakswaren vrij van distributie
12 KLM-vliegtuig 'Franeker' met dertien Amerikaanse journalisten bij Bombay verongelukt
13 film 'Het ijzeren gordijn' veroorzaakt groot tumult van de CPN in Amsterdamse gemeente
raad
20 in de Betuwe richt een veldmuizenplaag enorme schade aan
21 koningin stelt nieuwe zender te Lopik in bedrijf; vliegtuigfabriek Fokker krijgt predikaat
Koninklijke
29 de Wereldbank leent $ 15 miljoen aan Nederland voor de wederopbouw
30 6888 deelnemers volbrengen de Nijmeegse 'Vierdaagse'
Augustus 1949
II IJmuidense reders werpen een dam op tegen de haringzondvloed
12 regering wil benzineprijs tot 31,5 cent per liter verhogen
14 formele oprichting Bondsrepubliek Duitsland; in Leeuwarden is de Friese Federalistische
Vereniging opgericht
23 opening Ronde-Tafelconferentie met Indonesië
28 majoor Flinterman verbetert Nederlands snelheidsrecord voor vliegtuigen (953 k m /uur)
September 1949
1 radionieuws vanaf deze dag verzorgd door ANP
2 minister Van den Brink opent nieuwe Shell-fabrieken te Pernis
6 bij export naar de VS krijgen exporteurs 10% van de opbrengst in dollars als subsidie
17 devaluatie gulden met 30% t.o.v. de dollar
20 eerste industrialisatienota gepresenteerd
23 Sovjet-Unie brengt de eerste atoombom tot ontploffing
Oktober 1949
1 oprichting Volksrepubliek China
7 politie neemt in Breda 2500 exemplaren van M ein K am pf in beslag
8 Gerrit de Stotteraar ontsnapt uit de gevangenis te Utrecht; het is zijn vierde ontsnapping
12 Tweede Kamer neemt wet op de PBO aan (55 tegen 35)
18 wetsontwerp tot opheffing van handelingsonbekwaamheid van de vrouw ingediend
22 prins Bemard komt bij Keulen met zijn auto in botsing met een paard
24 Deens schip 'Ivar' bij Terschelling op een mijn gelopen en gezonken: vier doden
26 KVP dreigt oorlogsschaderegeling te torpederen
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November 1949
2 Ronde-Tafelconferentie ten einde: overeenstemming op alle punten; distributie van kaas,
vlees, rijst en textiel opgeheven, alleen koffie en steenkool zijn nu nog op de bon
6 voetbalwedstrijd Nederland-België eindigt met 0-1
10 Drees deelt uitstel huurverhoging mee; politie schiet bij Ruurlo twee stropers dood
15 hevige brand in potlodenfabriek Bruynzeel te Zaandam
20 Nederlandse Dakota met 26 joodse kinderen in de buurt van Oslo verongelukt
24 vierhonderd Duitse kinderen uit het Roergebied worden bij Nederlandse pleegouders on
dergebracht
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December 1949
7 Aviolanda te Papendrecht ontvangt opdracht voor de bouw van honderd vijf tig Glostermeteor-straaljagers voor de Nederlandse en honderdvijftig voor de Belgische regering
8 stemm ing soevereiniteitsoverdracht in Tweede Kamer (71 tegen 29); Marshallschenking
van ƒ 89 miljoen voor uitbreiding van Hoogovens
10 televisieplannen worden bekend gemaakt
11 KNVB bestaat zestig jaar, Nederland verliest jubileumwedstrijd tegen België m et 0-1
12 handel in Java-tabak vrij
15 West-Duitsland koopt Nederlandse tabaksoogst
18 N W en KAB eisen 5% loonsverhoging
23 Tweede Kamer besluit tot niet-verplichte loonsverhoging van 5%
27 soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië
31 rijverbod voor auto’s op zondag opgeheven
Januari 1950
2 Soekarno verklaart dat Nieuw-Guinea vóór 31 december 1950 bij Indonesië moet komen
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Bank staakt betalingen
Bank staakt betalingen
:n op één dag geboren: te ’?n op één dag geboren: te 's-Gravendeel en Wassenaar
/e r woest g lo e ila m p e n fa b rie k erwoest gloeilampenfabriek Lumax te Tilburg
cent Israël (de jure)
<ent Israël (de jure)
\ vangt men een 'spook' d;' vangt men een 'spook' dat grote overlast veroorzaakte: het blijkt een uil te
Tweede Kamer tot huurveiTweede Kamer tot huurverhoging met 15%
oepen rukken Bandoeng bipepen rukken Bandoeng binnen en verlaten de stad weer met grote buit
ikelijk
ikelijk
;belasting w ordt geleidelPbelasting w ordt geleidelijk afgeschaft; vennootschapsbelasting over 1946
gd tot 36% en over de volgd tot 36% en over de volgende jaren tot 40%; de dividendstop zal na 1951

KLM brandend in zee gest KLM brandend in zee gestort: zeven doden
i smederij te Nijmegen eist i smederij te Nijmegen eist drie doden en één zwaargewonde
net 5% verhoogd
net 5% verhoogd
gekomen bij scheepsramp vjekomen bij scheepsramp voor Terschelling
, oppositieleider in de Een oppositieleider in de Eerste Kamer, reikt het kabinet de hand
5 wordt verlaagd
>wordt verlaagd
istplichtigen van 1949 wordstplichtigen van 1949 worden met groot verlof gezonden
i van vogelpest in Noord-ft van vogelpest in Noord-Brabant geconstateerd
ïlgië over koningskwestie ïlgië over koningskwestie
ij Terschelling op een mijn ij Terschelling op een mijn gelopen: vier doden
erste kleurentelevisiedemcerste kleurentelevisiedemonstratie in ons land
'aardigt weer munitie
'aardigt weer munitie
gen opheffen dividendbepgen opheffen dividendbeperking in Tweede Kamer, tevergeefs
eit voor een actief W D -A eit voor een actief VVD-ARP-CHU-monsterverbond als derde macht
rij
rij
nd tot voorzitter OEES
nd tot voorzitter OEES
te Utrecht door brand verv te Utrecht door brand verwoest
dviseren exclusieve RK ontdviseren exclusieve RK ontspanningsverenigingen voor RK arbeiders
éld kondigt de bouw van held kondigt de bouw van meer kleine woningen aan
dediging wordt gemeentel'dediging wordt gemeentelijk georganiseerd
■vers overvallen Haagse sp<vers overvallen Haagse speelclub en nemen ƒ 6800 aan speelgelden mee
:htlijn New York-Hamburg^htlijn New York-Hamburg
Zuid-Molukken uitgeroep<Zuid-Molukken uitgeroepen
'oor Provinciale Staten: wi/oor Provinciale Staten: winst voor VVD en CHU en verlies voor de CPN
ie tot herziening van de Gie tot herziening van de Grondwet geïnstalleerd
n zich tegen voorgenomenn zich tegen voorgenomen leerstoel in de homeopathie te Amsterdam
esische aarde te Amsterdaresische aarde te Amsterdam bijgezet
opent Holland-Fair te PI opent Holland-Fair te Philadelphia
tellere treinen aan; Tweediellere treinen aan; Tweede Kamer neemt belastingherziening 1950 aan; re15 miljoen uit voor kinder!5 miljoen uit voor kinderbijslag aan zelfstandigen; lancering Schumanplan
leenschap voor Kolen en Sieenschap voor Kolen en Staal)
aanvakken Lage Zwaluweaanvakken Lage Zwaluwe-Roosendaal en Bergen op Zoom-Nijmegen
derij van de Caltex te Pertderij van de Caltex te Pernis officieel in gebruik gesteld
eer in het Nederlands elftaeer in het Nederlands elftal opgenomen
rs-Koen zegeviert in Italiirs-Koen zegeviert in Italië
Achterberg krijgt de P.C. lAchterberg krijgt de P.C. Hooftprijs
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25 motie van wantrouwen van Oud tegen Van Maarseveen verworpen
juni 1950
6 internationaal congres voor doofstommen te Groningen geopend
7 vliegveldcommissie adviseert: geen tweede grote luchthaven in het westen
8 Zweedse 4-1 overwinning op Nederlands voetbalelftal
13 lancering plan-Stikker (liberalisering goederenverkeer)
20 mevrouw Roosevelt brengt een bezoek aan 'Huize Rosevelt' op Tholen
24 koffie in cafés wordt 5 cent duurder
25 uitbreken Korea-oorlog; Bredase bokser sterft na een wedstrijd te Rotterdam
26 Zweeds vikingschip 'Ormen Friske' op weg naar Rotterdam vergaan: veertien slachtof
fers
27 loon- en inkomstenbelastingen en schoolgelden lager, omzetbelastingen hoger
30 Tweede Kamer neemt Huurwet aan
Juli 1950
3 Rozenburg en Voome en Putten door dam verbonden
7 Vrije Universiteit biedt kamerlid Jan Schouten (ARP) een eredoctoraat aan
12 honderd bejaarde displaced persons zullen in Nederland worden opgenomen
15 Beneluxvakbondscongres te Oostende maakt plannen voor een Beneluxparlement openbaar
19 winkeliers mogen buitenlands geld aannemen
20 hamsteraar te Haarlem berecht: verbeurdverklaring van de goederen en ƒ 500 boete; alge
mene staking in België i.v.m. koningskwestie
22 SER geïnstalleerd
25 brugplan Goerree-Overflakkee goedgekeurd; belasting op bromfietsen
27 het 13-jarige N ederlandse meisje Bertha H artogh blijft volgens een uitspraak van het
Hof van Appel te Singapore bij haar Maleise pleegmoeder
28 eerste steen voor de Breedbandstaalfabriek te IJmuiden gelegd
Augustus 1950
1 begin conferentie Westerse Unie in Den Haag; Bertha Hartogh uitgehuwelijkt aan Malei
se onderwijzer
7 de Zwitser Kübler wint de Tour de France
8 mobilisatieproef per radio geen succes: slechts een derde deel opgekomen
12 Amsterdamse taxichauffeurs gaan in staking
15 Soekarno kondigt eenheidsstaat af in parlement
15/22 wilde havenstakingen (Amsterdam en Rotterdam)
22 bijna tweeduizend vrijwilligers voor Korea
30 wereldcongres dierenbescherming in Den Haag
September 1950
4 schoenreparatie 15% duurder
6 5% loonsverhoging voor alle werknemers te rekenen vanaf 1 september
14 Fokker krijgt opdracht tot levering van vijftig toestellen aan Italië; prijsstop op m argari
ne
16 prijzencommissie weer in functie
19 verdrag Europese Betalingsunie ondertekend; koningin spreekt troonrede uit en noemt
waakzaamheid en soberheid de eerste deugden van de toekomst
20 circa elfduizend bakkers protesteren te Amsterdam tegen verhoging van de omzetbelas
ting
27 prijsregeling voor textiel afgekondigd, handelsmarge beperkt
30 N ederland gekozen in de Veiligheidsraad
Oktober 1950
3 Indonesië valt Ambon aan
7 Amerika geeft dertien mijnenvegers aan Nederland
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8 hevige ontploffing, gevolgd door brand in een paraffinefabriek in Pernis: één dode
12 aftreden minister Schokking (CHU)
13 minister Van den Brink van Economische Zaken roept op tot meer produceren en minder
consumeren: verlenging arbeidstijd zal noodzakelijk blijken
15 voetbalwedstrijd Zwitserland-Nederland: 7-5
17 omzetbelasting voor sigaren opgeheven, voor sigaretten verhoogd
22 vijf kinderen gedood en twee gewond door landmijnen
24 Lieftinck stelt portefeuillekwestie bij amendement-Lucas (belastingherziening)
26 CPN-kamerlid Hermans gearresteerd op verdenking van hulp bij desertie
27 groot smokkelcomplot (zestigduizend kilo boter) te Weert ontdekt
30 regering kondigt wetsontwerp aan tegen het communistische bestuur van Finsterwolde
November 1950

1
4
10
14

Pius XII verklaart Maria Tenhemelopneming tot dogma
VN herroept resolutie over terugtrekken ambassadeurs uit Spanje
voetbalwedstrijd België-Nederland: 7-2
Romme eist herstel basis i.v.m. vervanging Schokking; pluimveemarkten weer toegestaan
wegens afnemen vogelpest
18 Raad van Europa benoemt met algemene stemmen mej. M. Klompé tot rapportrice
December 1950

2
4
10
11
17
18
19
27

Bertha Hartogh aan haar ouders toegewezen; voorlopig blijft zij in een klooster
Nieuw-Guineaconferentie in Den Haag
voetbalwedstrijd Frankrijk-Nederland: 5-2
Bertha Hartogh mag met haar moeder naar Nederland vertrekken: onlusten in Singapore
verkoop van ongevitaminiseerde margarine verboden
straatverlichting beperkt; lichtreclames verboden
Abe Lenstra wijst Italiaans aanbod van ƒ 100.000 van de hand
Nieuw-Guineaconferentie mislukt

Januari 1951

1
10
16
23
24

rente Rijkspostspaarbank stijgt van 2,16 tot 2,86%
Nederlandse bataljons in Korea in de strijd
Van der Goes van Naters treedt af als fractievoorzitter van de PvdA
generaal Kruis van zijn post ontheven
minister Stikker (VVD) treedt af n.a.v. afkeuring van het Nieuw-Guineabeleid door zijn
eigen partij; het kabinet houdt het voor gezien en wordt demissionair
25 een groot tekort aan blikverpakking bedreigt de conservenindustrie; glasfabrieken krijgen
20% minder kolen; mijnwerkers gaan langer werken ter verhoging van de kolenproduktie
Februari 1951

4
9
13
21

kerkelijke bezwaren tegen het Henriëtte Roland Holst-oord te Doornspijk
vijf brandweerlieden vinden de dood in brandende olie in de Vlaardingse haven
overste Den Ouden, commandant van het Nederlandse detachement in Korea, gesneuveld
Nederlandse export krijgt zware klap door Westduitse importstop van vrije artikelen

Maart 1951

1
2
6
8
13

jenever wordt weer duurder
de toewijzing van veevoer moet worden gehalveerd
bedrijfschap voor suiker verzoekt de vijf grote suikerfabrieken de aflevering stop te zetten
bereiding en aflevering van meel en bloem tijdelijk gerantsoeneerd
kabinetscrisis ten einde
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Het kabinet-Drees-Van Schaik besteedde verreweg de meeste vergadertijd aan de
Indonesische kwestie. Met de jonge, ongedurige Sassen (KVP) op Overzeese
Gebiedsdelen en Beel (KVP) als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in
Batavia, drongen de representanten van KVP, W D , CHU en ARP in de richting
van een beslissende militaire confrontatie met Soekarno c.s. ten einde de
Republiek te 'kleineren' tot één van de vele deelstaten. Aanvankelijk frustreerden
de bemiddelingspogingen van Stikker dit streven, totdat ook Stikker ondubbel
zinnig voor 'slaan' koos. De politionele actie was een militair succes, maar het
politieke vervolg een totale mislukking. Volgens Beel bestond de Republiek niet
meer, was derhalve het geschil opgelost en diende elke inmenging van de
Veiligheidsraad of de Verenigde Naties categorisch afgewezen te worden. Voor
het kabinet bood deze benadering geen oplossing voor vigerende problemen,
zoals dreigende resoluties en sancties van de VN/VR en de noodzaak in
Indonesië tot verhoudingen te komen, welke een ordelijke soevereiniteitsover
dracht mogelijk zouden maken. Beel verraste 'zijn' minister, Sassen, volledig door
een sprong naar voren: vervroegde soevereiniteitsoverdracht op voorwaarden.
Sassen, gesouffleerd door Romme, wilde die voorwaarden aanzienlijk verzwaren,
maar kwam in het besluiteloze kabinet alleen te staan en vertrok. Van Maarseveen
(KVP), bij eerdere besluiten een 'havik', nam Overzeese Gebiedsdelen over en zou
uiteindelijk resoluut op een vreedzaam vergelijk met de Republiek aankoersen, nu
de militaire optie een illusie was gebleken en Nederland internationaal alle good
will dreigde te verliezen. Door Nieuw-Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht
te houden, wist hij de tegenstribbelende Romme, Oud en Tilanus schoorvoetend
over de streep te trekken: de Staten-Generaal keurden de soevereini
teitsoverdracht met de benodigde tweederde meerderheid goed. De aarzelingen
en besluiteloosheid van het kabinet waren goeddeels het gevolg van de werking
van het parlementaire stelsel, waardoor de uitgesproken opvatting van Romme,
Oud en Tilanus een dwarslaesie in de besluitvorming vormden.
Tot de grote thema's van het kabinet Drees-Van Schaik in zijn gemeen overleg met
de Staten-Generaal behoorden de liberalisatie van het economisch leven, de orde
ning van het maatschappelijk leven, de infrastructurele wederopbouw en ver
nieuwing, rechtsherstel na de nazi-dictatuur, anticommunisme, integratie in
Europees en Atlantisch verband en de dekolonisatie van Indonesië. De ministers
hadden zich verbonden een regeerprogram uit te voeren dat tenminste de instem
ming van de fractievoorzitters van de regeringspartijen had. Maar ook gedurende
de rit liet het parlement zich soms duchtig gelden, de ruimte van het dualisme
exploiterend, soms explorerend. Alleen Lieftinck liet zich weinig gezeggen: met
een beroep op de immer bijzondere omstandigheden beheerde hij de schatkist
goeddeels naar eigen inzichten. De Staten-Generaal bewilligden in zijn begrotin
gen welke voor hooguit de helft controleerbaar waren!
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