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De oorlog had diepe wonden geslagen, zowel moreel als m aterieel. De
Duitse bezetter had vijf jaar lang het hoogste gezag uitgeoefend, daarin
bijgestaan door de N ederlandse adm inistratie, hetgeen de burger zijn
rechtszekerheid ontnom en had en hem teruggeworpen had op de eigen
waarden en normen. De bezetter had de bestuursverhoudingen in centralis
tische en totalitaire geest gewijzigd, had land en volk ondergeschikt ge
maakt aan de Duitse oorlogseconomie en had de infrastructuur verwaar
loosd, welke fors beschadigd was als gevolg van de 'totale' oorlog. 'Herstel
en vernieuw ing' bleef nodig. Ook het kabinet-D rees-Van Schaik (19481951) stond voor de m oeilijke opgave om de schaarse middelen zo recht
vaardig èn doelm atig m ogelijk te besteden. H et kabinet gaf de hoogste
prioriteit aan de versterking van de Nederlandse exportpositie. Dankzij de
M arshall-hulp kon toch het nodige gedaan worden aan herstel of vernieu
wing van de infrastructuur, zoals de inpoldering van de Zuid-Oostpolder.
Pas enkele m aanden na het optreden van het kabinet-Dees-Van Schaik
werd de secretaris-generaal van Verkeer en W aterstaat, Spitzen benoemd
tot minister. Spitzen was partijloos. Destijds werd een carrière van ambte
naar tot m inister en daarna weer ambtenaar nauwelijks bezw aarlijk ge
acht, evenm in als het ontbreken van enigerlei binding met een politieke
partij. Spitzen moest zich onmiddellijk inzetten voor méér middelen voor
de waterstaatswerken. Lieftinck (Financiën) had daar stevig op bezuinigd
tot ongenoegen van de Kamers, waarin de 'regionalisten' zich danig roerden
om de vitale belangen van 'hun' regio onder de aandacht te brengen. Dank
zij enige verschuivingen binnen de eigen begroting èn M arshall-gelden kon
de m inister de volksvertegenwoordigers enigszins tegemoet komen. Voor
het overige w ist hij de uitvoering van hun wensen te temporiseren door een
beroep te doen op de Keynesiaanse conjuctuurpolitiek. Opmerkelijk royaal
waren Spitzen en Lieftinck voor de KLM van Plesman, hetgeen de Kamers
voor lief namen om dat het 'wereldbedrijf-KLM ' het geschonden prestige
van het 'w ereldrijk-N ederland' opvijzelde.
De m inister van W ederopbouw en V olkshuisvesting, In 't Veld (P vdA ),
moest eveneens de volksvertegenwoordiging overtuigen van een conjunctuur
beleid, dat verzadiging en instorting van de bouwmarkt op de lange termijn
moest voorkomen. De parlementariërs waren evenwel meer onder de indruk
van de nijpende woningnood, welke gezinnen dwong tot samen wonen en
trouwlustigen belette een gezin te stichten. M et spectaculaire projecten als
duplex- en Boumawoningen, opende de bewindsman steeds opnieuw roos
kleurige perspectieven, welke evenwel steeds bijgesteld moesten worden.
Ter wille van een zo hoog mogelijke woningproduktie moesten er concessies
gedaan worden aan de kwaliteit van de woningwetbouw. Het huurbeleid
bleef ondergeschikt aan de geleide economie. 15% huurverhoging tegenover
een kostenstijging van circa 300% was volstrekt onvoldoende en vormde een
rem op de particuliere bouw , welke volgens de fracties van KVP, ARP,
CHU en W D meer en betere kansen moest krijgen. Die fracties waren beter
te spreken over de aanzetten tot decentralisatie van In 't Veld.
Op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kwam Rutten (KVP), een pionier
van de psychologie in Nederland en een non-conformist. De PvdA hoopte
dat hij de 'actieve cultuurpolitiek' nieuw leven zou inblazen. Romme en pa
ter Stokman gaven hem evenwel ondubbelzinnig te verstaan dat de lijn van
Gielen voortgezet m oest worden: aanpak van de acute noden zoals het ge
brek aan scholen en leerkrachten èn versteviging en uitbreiding van de ver
zuilde structuur van alle vormen van onderwijs. Per slot was de financiële
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs nog onvolkomen. De par
tijen waren het wel eens over de noodzaak het onderwijs naar vorm en in-

houd te vernieuwen. De befaamde motie-Peters-Van Sleen droeg Rutten op
een wetenschappelijk verantwoord plan te maken voor een sluitend geheel
aan onderwijsvoorzieningen. Dat plan zou er komen en door Cals uitgewerkt
worden in de zgn. Mammoetwet. Intussen werd het tekort aan scholen en
leerkrachten slechts mondjesmaat opgelost en bleef de salariëring van leer
krachten een sluitpost, tot ongenoegen van de kamerfracties.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken geleek op een duiventil. Liefst zes
ministers vlogen sedert 1945 in en uit, hetgeen ten koste ging van de voort
gang van voorgenomen wetgeving. Na V an M a a r s e v e e tt ( K V P ) en V a n
Schaik, a d in te r im ( K V P ) , kreeg T e u lin g s ( K V P ) de leiding met tegenover
zich een Tweede Kamer, die ernst wilde maken met de decentralisatie. De
toenemende spanning tussen Oost en West en de opstelling van de CPN
hadden een soort anticommunistische mobilisatie van de bevolking tot ge
volg. Ook de bescherming van de openbare orde en veiligheid kreeg een an
ticommunistische dimensie. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)
was impopulair èn bovendien nogal eens in opspraak. Teulings nam veel
weerzin in het parlement weg door een vorm van parlementaire controle te
aanvaarden. Het kabinet kwam herhaaldelijk in botsing met de Kamers
over de ambtenarenpensioenen en de salarissen van topambtenaren en be
windslieden. Over de topsalarissen ontstond een heuse crisissfeer, hetgeen
Stikker (VVD) een buitenkansje leek om aan een onvermijdelijke confronta
tie met Oud (W D ) over het Nieuw-Guineaconflict te ontsnappen. Hij sug
gereerde de vertrouwenskwestie te stellen!
Oud-rechter W ijers ( K V P ) was Van Maarseveen (KVP) op Justitie opge
volgd. Wijers toonde zich voorstander van een mild beleid tegenover 'foute'
Nederlanders. Hij was geen principieel tegenstander van executies van oor
logsmisdadigers, in tegenstelling tot de jonge koningin Juliana. Zijn doortas
tende opvolger en partijgenoot S t r u y c k e n doorbrak de impasse door een
'deal' te sluiten over het aantal te voltrekken executies. De berichten over
wantoestanden in de kampen vergrootten het begrip voor politieke delin
quenten. Het gratiebeleid hield daarmee gelijke tred, doorgaans met een
beroep op de barmhartigheid of op de ontstane rechtsongelijkheid en de
noodzaak tot resocialisatie. Er kwam belangrijke wetgeving tot stand voor
het gevangeniswezen en voor economische delicten. Nog meer dan Teulings
had Wijers de neiging het parlement vergaand tegemoet te komen, in zijn
geval door kamerleden en 'branche-genoten' bij wetgeving en zelfs uitvoe
ring te betrekken. De ambitieuze voornemens op het terrein van de zedelijkheidswetgeving sneefden omdat zij de grondrechten te zeer bedreigden en
de handhaving ervan taferelen zou veroorzaken als in de film Louis de
F un ès in S a in t-T r o p e z . Incidenteel leidde het dualisme tot hevige botsin
gen tussen regering en parlement, maar de problemen met Indonesië, het anticommunisme en de noodzaak van voortgaand economisch herstel over
schaduwden de agenda. In die schaduw konden de 'infrastructurele be
windslieden’ gemakkelijk overeind blijven.

Nadere informatie over het CPG en de serie zijn te ver
krijgen bij Dr. J.M.M.J. Clerx, of Mevr. R.R. de Valk,
Katholieke Universiteit, Postbus 9049, 6500 KK Nijme
gen. Tel. 080-612793/612463.
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Good old Holland: Generale repetitie.
spotprent Jordaan, Vrij Nederland, 25 maart 1950

EEN WOORD VOORAF
Mede ter vrijwaring van de nagedachtenis van de onvolprezen F.J.F.M.
Duynstee van 'methodische' smetten, moeten we een misverstand uit de
wereld helpen. Er bestaat géén methode-Duynstee, opgelegd aan kreunende
medewerkers (J. Bank in de Volkskrant 25 april 1992). De waarheid was - zo
als zo vaak - veel simpeler. Uit eigen ondervinding kwam Duynstee tot de
conclusie dat contemporaine parlementaire geschiedenis niet meer volgens
de m emoires-methode van Oud te beschrijven viel, zeker niet door een
druk bezet man zoals hijzelf was. Tegelijkertijd vond hij voortzetting van
het werk van Oud e.a. van eminent belang, bijgevolg hij het CPG in het
leven riep. De beschrijving van Schermerhorn-Drees verliep volgens sche
ma, onder meer doordat het parlement nog buiten spel stond.
De periode-Beel vond in dr, M.D. Bogaarts een volhardende auteur, die
op basis van een ZWO-subsidie aan het werk toog. Die subsidie was verant
woord door een werkplan dat door erkende wetenschappers en deskundi
gen getoetst was op relevantie, methodiek en uitvoerbaarheid. De faculteit
der rechtsgeleerdheid verbond zich om na het verstrijken van de subsidietermijn de kosten van het project op zich te nemen. Uiteindelijk bewees de
promotie van dr. Bogaarts de wetenschappelijke betekenis van het projectBeel, dat zijn voltooiing nadert. Die voltooiing was enkel mogelijk door for
se correcties op het oorspronkelijke werkplan en medewerking van velen,
onder wie collega C.A.J.M. Kortmann en enkele wetenschappelijk mede
werkers. Zoals al beschreven in de verantwoording van band A vond ver
volgens op initiatief van de directeur van het CPG een grondige bezinning
plaats op methode en doelstellingen met als resultaat een selectie van on
derwerpen, welke aan deskundigen werd voorgelegd en 'goed' bevonden.
Zowel methodisch als qua uitvoering werd een geheel andere weg ingesla
gen: multidisciplinair teamwork en dichter bij de H andelingen en notulen
van de ministerraad en de REA blijvend, zonder veel archiefonderzoek.
Van ’volledigheidsdwang' was geen sprake, laat staan van enige ’opzadeling' door Duynstee. Wie zich de moeite getroost Parlement en Kiezer na te
slaan op de honderden onderwerpen, welke de politieke agenda vulden, zal
beamen dat een forse selectie plaats vond, steeds met behulp van de in band
A genoemde criteria. Natuurlijk raakt het CPG steeds verder achter op de ac
tualiteit, maar dat wist iedereen vóóraf. Bovendien zijn er wetenschappe
lijke argumenten om de politieke actualiteit goeddeels aan de journalisten
te laten, want met de tijd verdwijnt veel stof en verschijnt de substantie
van het ondoorzichtige spel om de macht: who gets what, when, how.
Overigens houdt het CPG zich niet enkel met de periode-Drees bezig,
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blijkens zijn publikaties. Aan de beschrijving van de periode-Drees een
'oudheidkundige benadering' toekennen, gaat wel erg ver voorbij aan de
continuïteit in wetgeving, bestuur en m achtsverhoudingen in Nederland.
Wie een chronologische parlementaire geschiedschrijving bepleit omwille
van de politieke interferentie in de behandeling van de vraagstukken, mis
kent de 'orde' van de agenda en verliest zich al snel in de journalistieke
waan van die dagen. Trouwens, ook Oud ontkwam niet aan thematisering
op onderdelen. Daarmee wordt de interferentie niet ontkend, maar het bij
zondere van parlementaire geschiedschrijving is dat de hoofdrolspelers zelf
die interferentie aanduiden in hun gemeen overleg. Voor het overige ver
wijzen we naar de methodische en theoretische verantwoording van het
project-Drees van het CPG.
Band B kwam tot stand dankzij de medewerking van zeer velen, onder
wie allereerst de co-auteurs. Mw. dr. C.C. van Baaien beschreef het optreden
van een partijloze ambtenaar-minister op Verkeer en W aterstaat, D.G.W.
Spitzen. Evenals zijn collega's van andere 'infrastructurele' departementen
was hij gehouden aan het regeerprogram en de budgettaire discipline van
Lieftinck. Voor tal van infrastructurele werken en plannen was maar wei
nig geld beschikbaar, en méér geld weigerde het kabinet met een beroep op
de conjunctuurpolitiek. Dankzij de Marshall-hulp kon Spitzen de roerige
'regionalisten' in de Kamers tegemoetkomen in hun verlangen 'vitale be
langen' van hun regio veilig te stellen. Zeer opmerkelijk was de grote steun
voor de noodlijdende KLM, hoewel enkele kamerleden een waarschuwing
lieten horen: was dit geen bodemloze put? Prestige-overwegingen, mede als
compensatie voor het verlies van een wereldrijk, bepaalden de uitkomst
van het gemeen overleg. Daarnaast vroeg het parlement de aandacht van de
m inister voor de coördinatie van het personen- en goederenvervoer en
voor de problemen van de Nederlandse schippers in de Rijnvaart.
Drs. J.J.M. Ramakers kreeg het beleid van J. in 't Veld tot onderwerp. Deze
'brave' en altijd optim istische m inister m oest de strijd aanbinden met
volksvijand nummer één: de woningnood met al zijn sociale ellende vandien. Het tekort werd geschat op circa 300.000 en zou maar weinig vermin
derd kunnen worden als gevolg van het gebrek aan deviezen, bouwmateria
len en arbeidskrachten. Bovendien gaf het kabinet prioriteit aan de indus
trialisatie van Nederland, teneinde de betalingsbalans in evenwicht te bren
gen. Een ander nijpend probleem vormde de verhouding tot de lagere
overheden, met name tot de gemeenten. Het parlement èn de communalist
In 't Veld wensten de gemeentelijke zelfstandigheid zoveel mogelijk te her
stellen door centralistische overblijfselen van het bezettingsrecht uit de wet
geving te verwijderen. Tegelijkertijd waren grote financiële belangen van
het Rijk bij het wederopbouw- en volkshuisvestingsbeleid in het geding,
hetgeen In 't Veld noopte tot rechtstreekse bem oeienis en controle. Die
spanning was in de debatten merkbaar aanwezig.
Drs. P.B. van der Heiden en drs. P.G.T.W. van Griensven verdiepten zich
in de handel en wandel van F.J.Th. Rutten, van wie de PvdA aanzienlijk
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meer verwachtte dan van zijn 'restauratieve' voorganger. Ook voor hem
waren de marges smal. De tekorten aan leermiddelen, gebouwen en leer
krachten bleven, hoewel de bewindsman deze bagatelliseerde. Méér geld
viel van Lieftinck nu eenmaal niet te verwachten. De vernieuwing van het
onderwijs - methodisch, didactisch, pedagogisch en wettelijk - hield de
volksvertegenwoordiging intens bezig. Een ondergeschikte wijziging van de
Lager-onderwijswet maakte nog eens duidelijk hoezeer elke onderwijssoort
samenhing met andere onderwijsvoorzieningen, terwijl de wetgeving elke
samenhang miste. De befaamde motie Peters (KVP)-Van Sleen (PvdA) ver
wekte een mammoetje: het plan-Rutten, dat na de reconstructie van het ka
binet verscheen.
Mr. P.T.T. Bovend'Eert, bijgestaan door bovengenoemde auteurs, obser
veerde het Torentje, waar ministers in- en uitvlogen. J.H. van Maarseveen,
J.R.H. van Schaik (ad interim) en F.G.C.J.M. Teulings moesten een oplos
sing vinden voor drie belangrijke kwesties: het herstel van de provinciale
en gem eentelijke autonomie, de bestrijding van het communisme en de
verbetering van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Het herstel van
de autonomie beheerste goeddeels de discussies over het politie- en het
brandweervraagstuk, terwijl de Wet gemeenschappelijke regelingen begroet
werd als een substantiële bijdrage daaraan. Bij het anticommunisme ging
het niet enkel over de vraag of en welke wettelijke maatregelen geboden
waren, maar ook over openbare orde en veiligheid. De lamentabele ambtenarenpensioenen èn de salariëring van topambtenaren veroorzaakten een
aantal botsingen tussen ministers en volksvertegenwoordiging.
Mr. drs. J.C.F.J. van Merriënboer en mr. P.T.T. Bovend'Eert onderzochten
het optreden van Th.R.J. Wijers en A.A.M. Struycken op Justitie. Beide mi
nisters moesten veel geld en energie steken in de nasleep van de oorlog: po
litieke delinquenten, oorlogsslachtoffers en rechtsherstel. De bijzondere
rechtspleging verloor snel aan populariteit en werd geliquideerd. Voorts
verwachtte het regeerprogram van hen een bijdrage aan de bestrijding van
de zedenverwildering, hoewel de criminaliteitscijfers daartoe weinig aanlei
ding gaven. Vakjuristen, kamerleden en ministers stelden zich de vraag
welke rechtsgebieden in welke mate aan vernieuwing toe waren. Moest dan
gekozen worden voor een geheel nieuw fundament of kon met verbou
wing worden volstaan? Wat was het beste voor het vertrouwen in de
rechtsstaat en in de 'legitimiteit' van het overheidsoptreden, hetwelk door
bezetting en noodrecht een forse deuk had opgelopen?
De ondertiteling tracht enkele kernbegrippen aan te wijzen in het ge
meen overleg tussen regering en parlement. Daartoe kunnen ook begrippen
als restauratie, normalisatie en temporisering van infrastructurele voorzie
ningen gerekend worden. De lezer oordele zelf.
De voltooiing van band B was enkel mogelijk dankzij de medewerking
van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, bestaande uit:
dr. G.W.B. Borrie (voorzitter), M. Bakker (secretaris/penningm eester), drs.
W.J. Deetman, prof. dr. L. Ginjaar en prof. dr. P.A.J.M. Steenkamp. Hetzelfde
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geldt voor het College van Bestuur van de KUN, dat geen twijfel liet be
staan over het belang van het CPG voor wetenschap en samenleving. Te
midden van de vaak gecompliceerde en 'roerige’ bestuurlijke verhoudin
gen voer het bestuur een vaste en vertrouwenwekkende koers. Het lidmaat
schap bleek eens temeer allerminst een 'sinecure'. Velen waren bereid de
conceptteksten van kritisch commentaar te voorzien, hetgeen tot oprechte
dankbaarheid stemt, ook al omdat weer eens bleek hoeveel belangstelling in
de diverse vakgebieden voor ons werk bestaat. Naslagwerken als het onder
havige kunnen enkel tot stand komen dankzij de vele bijdragen van nog
méér deskundigen, op wie we zelden tevergeefs een beroep deden.
W aardevolle inform atie, kanttekeningen en correcties ontvingen we
meer in het bijzonder van de hoogleraren A.F. Manning, N. Cramer, A.E.
Kersten, I. Schoffer, J.C.M. Leijten, L. Michiels, A.V.M. Struycken, F.W. Rut
ten, N.L. Dodde, S.F.L. baron van Wijnbergen, N.J.M. Nelissen, H. Priemus,
J.C.H. Blom en P.Th.F.M. Boekholt. Voorts ontvingen we waardevolle op
merkingen van: mw. M.B.E.G. Brenninkmeyer-Rutten, jhr. mr. M. van der
Goes van Naters, drs. C.H.I.E.M. Teulings, dr. A. Pais, W. Dam, drs. H.T.
Siraa, dr. P. Romijn, drs. P.A. de Wilde en dr. M.L.J. Dierikx. Prof. dr. A.F.
Manning kon slechts enkele hoofdstukken van kritisch commentaar voor
zien. Eens te meer bleek zijn overlijden voor het CPG een enorm en onher
stelbaar verlies.
Volstrekt onmisbaar voor elke contemporaine historicus is het Alge
meen Rijksarchief in Den Haag, waar dr. F.C.J. Ketelaar, drs. E. van Laar,
mw. drs. E. van Anrooy en S.F.M. Plantinga alles in het werk stellen om de
geschiedbeoefenaren behulpzaam te zijn bij hun speurtochten, vaak ook
tijdelijk gesubsidieerde overlevingstochten, door de archieven. Ook het Ka
tholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, door dr. }. Roes zo vakkundig
ingericht en geleid, verleende soepel alle medewerking. Hetzelfde geldt
voor het DNPP in Groningen en het IISG te Amsterdam.
Voor hun bijdragen aan de totstandkom ing van dit deel verdienen
voorts vermelding mw. R.R. de Valk en mw. G.H.T. Jansen-Hoeven, bij wie
de tekstverwerking in zorgzame handen was. Mw. de Valk wist als geen' an
der bovendien de 'teamgeest' te bewaren en vele 'oneffenheden' glad te
strijken! Drs. R.J.J. Stevens verrichtte vele nuttige diensten, evenals de student-assistenten mw. M. Seferiadis en mw. A. de Klein. De lay-out van dit
boek werd verzorgd door W.H. Jansen en drs. J.Th.L.M. van Schijndél, die
tevens het register samenstelde. Het trio Ramakers, Van der Heiden en Van
Schijndél verzette bergen bij de eindcorrectie en het drukklaar maken van
de teksten. Onze dank gaat ook uit naar de dienst Voorlichting van de KUN
o.l.v. J.J.M. Beijersbergen, en speciaal naar mw. A.A.M. Berntsen, die de pre
sentatie van 'Drees-Van Schaik' voortreffelijk verzorgde en van de heer H.
Mulders, Hoofd Voorlichting/PR Tweede Kamer alle medewerking kreeg.
Rest mij de mededeling dat deze publikatie de vrucht is van multidisci
plinair 'teamwork’, maar dat alle fouten en gebreken ten laste komen van
de redacteur, die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud
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van dit boek. Een licht te dragen verantwoordelijkheid met zulk een toege
wijde en deskundige staf van co-auteurs, onder wie de onderzoekscoördina
tor dr. J.M.M.J. Clerx. Wederom trad hij tot ieders tevredenheid veelvuldig
en langdurig op als stedehouder gedurende mijn periodes van 'bestuur op
afstand'.
Deurne, 17 augustus 1992
P.F. Maas
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HOOFDSTUK I
SPITZEN KLEURLOZE MINISTER VAN VERKEER EN
WATERSTAAT
C.C. van Baaien

Verkeer en Waterstaat
Inleiding
In de kabinetsperiode Drees-Van Schaik kreeg de minister van Verkeer en
W aterstaat, D.G.W. Spitzen, met ernstige problemen te maken. Vanwege de
nijpende financiële situatie moest er, met name op infrastructurele werken,
fors worden bezuinigd; tegelijkertijd echter moest voor de noodlijdende
KLM - een nationaal prestige-object bij uitstek - een oplossing worden ge
zocht; verder diende het personen- en goederenvervoer, waar veel bedrij
ven rechtstreeks op een faillisement afkoersten, hoognodig te worden gecoordineerd; en tenslotte moest ook wat worden gedaan aan de problemen in
de internationale Rijnvaart, waar sprake was van een enorme overcapaci
teit.
Hieronder zal vooral de rol van het parlement - uitgesplitst naar Kamers,
partijen en personen - worden geschetst.1 Naast bovengenoemde thema's
zal ook nog een aantal 'kleinere' kwesties aan bod komen, zoals de aanleg
van nieuwe vliegvelden, de veerdiensten over de Westerschelde, de weder
opbouw van de spoorwegen, de aanwinning van nieuw land, de uitgifte
van pachtboerderijen in de Noordoostpolder en de zware lasten van water
schappen. M aar eerst zal enige 'achtergrondinformatie' worden gegeven:
over de minister, zijn persoon en zijn omgang met het parlement, over het
departement - welke 'erfenis' nam Spitzen van zijn voorganger over en wat
was het politieke gewicht van dit ministerie? - en over politieke doelstellin
gen ten aanzien van verkeer en waterstaat, zowel van regeringswege als
van de verschillende politieke partijen.
De status en de betekenis van het departement van Verkeer en Waterstaat
Het departement, dat onder de naam Verkeer en Waterstaat pas sinds febru
ari 1947 bestond2, had drie staf- en vier beleidsafdelingen. De stafafdelingen,
waarbij het accent voornamelijk op advisering en ondersteuning lag, wer
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den gevormd door de afdeling comptabiliteit, de afdeling juridische zaken
en de afdeling kabinet, secretarie en registratuur.
De beleidsafdelingen waren achtereenvolgens de directie van de W ater
staat3, het directoraat-generaal (DG) van het Verkeer, het DG van de Rijks
luchtvaartdienst en het DG van de Scheepvaart. Het Staatsbedrijf der PTT
nam onder Verkeer en Waterstaat een min of meer zelfstandige positie in.
Secretaris-generaal van het departement was A.J. Rosman.4
Verkeer en W aterstaat was vooral een 'technisch' departement, waarvan
het belang in feite onomstreden was. Men was het erover eens dat een goe
de infrastructuur, alsmede vlotte en veilige vervoermiddelen onontbeer
lijk waren in een land dat volop in (weder)opbouw en ontwikkeling was en
waarin een hoge prioriteit werd toegekend aan industrialisatie. Evenzo twij
felde niemand aan het nut van een goed functionerende waterstaat in een
land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Maar juist vanwege die con
sensus, èn vanwege het feit dat zo'n 'technisch' departement zich niet of
nauwelijks leende voor partij-ideologische profilering, behoorde Verkeer
en W aterstaat in politiek opzicht tot de minst interessante.
F.J.F.M. Duynstee noemde het in zijn boek over de kabinetsformaties in
de periode 1946-1965 bovendien 'het departement met de geringste beteke
nis voor het algemeen regeringsbeleid'.5 In het gevecht van potentiële rege
ringspartijen om ministersposten prijkte Verkeer en W aterstaat doorgaans
onderaan de verlanglijst - è\s het er al op voorkwam. Tijdens de formatie
van het tweede kabinet-Drees, in 1951, weigerde de ARP bijvoorbeeld de
enige haar aangeboden portefeuille te accepteren, niet alleen omdat het
slechts één post betrof, maar ook omdat het 'maar' Verkeer en W aterstaat
w as.6 Bij de formatie van het ministerie-Drees III in 1952, toen opnieuw
laatdunkend werd gedaan over de zetel van Verkeer en Waterstaat, voelde
Drees zich op een bepaald moment geroepen te benadrukken dat het hier
toch werkelijk een volwaardig departement betrof.7 Dat de bezetting van
deze m inisterspost ook bij de formatie van Drees-Van Schaik moeizaam
verliep, komt hieronder nog ter sprake. Overigens was bij deze formatie
zelfs overwogen om Verkeer en W aterstaat als afzonderlijk departement
maar op te heffen. Verkeer zou dan bij het departement van Economische
Zaken worden ingedeeld, en W aterstaat bij dat van W ederopbouw en
Volkshuisvesting. De beslissing om het departement toch te handhaven
werd onder meer ingegeven door de overweging dat de beide andere minis
teries reeds zeer zwaar belast waren.8
H. Vos, die zowel minister was geweest op Economische Zaken (toen nog:
Handel en Nijverheid) als op Verkeer en Waterstaat, stelde in een artikel in
Socialisme in de branding (1952) de onderwaardering van laatstgenoem d
departement aan de kaak. In zijn visie werd de economische betekenis van
althans een deel van het departement schromelijk onderschat. Volgens Vos
had men niet in de gaten welk enorm rendem ent de waterstaatsdienst
opleverde: er was 'geen dienst aan te wijzen, waar met minder kapitaal een
grotere economische mogelijkheid (werd) geboden'. Als voorbeeld noemde
hij het aftappen van water uit het IJsselmeer ten behoeve van boeren in
Friesland en Groningen, hetgeen in 1947 was geschied met behulp van wer2

Verkeer en Waterstaat

ken van Rijkswaterstaat. Hiermee werd, aldus Vos, een oogst ter waarde
van tientallen miljoenen guldens behouden. Hij noemde het dan ook 'een
economische dwaasheid’ te denken dat in moeilijke tijden de uitvoering
van waterstaatswerken wel uitstel kon gedogen.9
Blijkens het VV over de begroting van Verkeer en W aterstaat voor 1949
konden ook in de Tweede Kamer sommigen, met name leden van de CPN,
'zich niet aan de indruk onttrekken, dat de betekenis van dit Departement
ten onrechte wordt onderschat', hetgeen, zo voegden zij eraan toe, ook in
het verleden al het geval was geweest. Dat Verkeer en Waterstaat wel dege
lijk heel belangrijk was, meenden deze kamerleden alleen al te kunnen
aantonen met het feit dat circa 10% van het Nederlandse volk in de vervoers- en verkeerssector werkzaam was.10
Het CPN-lid Haken noemde, tijdens de openbare beraadslagingen, Ver
keer en Waterstaat 'ongetwijfeld een van de belangrijkste departementen'.11
Zijn partijgenoot Schalker, die in de Eerste Kamer bij de begrotings
behandeling precies hetzelfde verkondigde, legde uit waarom: '(...) om deze
reden, dat bij deze begrotingsbehandeling, meer dan bij andere, dingen ter
sprake komen, die tot de grote massa van ons volk spreken. Wanneer men
Tabel 1. Begrotingen
Totale rijksbegroting
(in miljoenen guldens)
ontwerpbegroting

gewone dienst

(uitgaven) voor
het dienstjaar

buitengewone dienst I

buitengewone

(uitgaven van

dienst II

aflopend karakter)

(kapitaaluitgaven)

totaal

1949

2.417

816

366

3.599

1950

2.681

669

575

3.925

1951

2.954

653

635

4.242

Begroting voor Verkeer en Waterstaat
(in miljoenen guldens)
ontwerpbegroting

gewone dienst

buitengewone dienst I

buitengewone

totaal

dienst II
1949

130

61

48

239

1950

147

25

161

333

1951

151

8

155

314

Begroting voor het Zuiderzeefonds
(in miljoenen guldens)
gehele
dienst
1949

68

1950

59

1951

80

Bron: HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000 (Miljoenennota), 1000-IX B (Verkeer en Waterstaat, nr. 1,
OvW), 1000 B (Zuiderzeefonds, nr. 1, OvW); idem voor 1949-1950.
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in het algemeen de mensen hoort klagen over het feit, dat zij zoveel belas
ting moeten betalen, dan is daarop meestal het antwoord: Dat is logisch,
want van dat geld worden wegen en bruggen gemaakt, wegen onderhou
den, kanalen gegraven, enz. enz.' Maar, zo betoogde Schalker, in werkelijk
heid was slechts 6,7% van de totale belastingopbrengsten bestemd voor Ver
keer en W aterstaat, terwijl niet minder dan 23,3% naar Oorlog en Marine
ging. Volgens dit CPN-lid hield een en ander een forse onderwaardering
van Verkeer en W aterstaat in.12 Opgemerkt zij hier dat van de totale rijks
begroting voor 1949, bedragende ƒ3.599 miljoen, voor Verkeer en W ater
staat ƒ239 miljoen (plus ƒ68 miljoen voor het Zuiderzeefonds) was gereser
veerd (zie tabel 1).
In het VV van de Tweede Kamer werd opgemerkt dat men algemeen van
mening was dat een afzonderlijk departement van Verkeer en W aterstaat
alleszins gerechtvaardigd was omdat 'de betekenis van dit Departement (...)
sterk groeiende is'.13
Vast staat dat Verkeer en Waterstaat zich enigszins in de schaduw van
de politiek ophield, ondanks verscheidene pogingen zijn imago wat op te
vijzelen. Het was duidelijk geen departement waar een ambitieus politicus
veel eer aan kon behalen. Toch beweerde Vos: 'Wanneer ik mijn hart had
willen verpanden aan een deel van het werk dat ik als .minister heb gedaan,
zou het aan het werk voor de Waterstaat zijn geweest.'14
Gedurende de formatie van 1948 bleek de ministerspost van Verkeer en
W aterstaat m oeilijk te vervullen. Tijdens de tweede form atiepoging die
L.J.M. Beel, eind juli 1948, ondernam werd onder anderen W.F. Schokking
(CHU), wethouder van Amsterdam, gepolst voor de functie, maar deze gaf
te kennen er weinig voor te voelen.15 Overigens was deze weigering meer
ingegeven door meer algemene reserves tegen basis en beleid van het toe
komstige kabinet, dan tegen de aard van het departement. Bij de derde
poging probeerde formateur J.R.H. van Schaik de directeur van Heinekens
Bierbrouwerij, D.U. Stikker, ertoe te bewegen Verkeer en Waterstaat te ne
men. Stikker weigerde, aldus de dagboeknotities van Drees, omdat hij dan
te weinig invloed zou hebben in het kabinet.16 Hij formuleerde zijn afwij
zing overigens snedig: wie 'zo lang in het bier heeft gezeten, gaat niet in
water'.17
Toen het kabinet-Drees-van Schaik op 7 augustus werd geïnstalleerd nam
Schokking eraan deel als minister van Oorlog en Marine en Stikker als mi
nister van Buitenlandse Zaken; de post van Verkeer en Waterstaat was nog
onbezet. Van Schaik, die dit kabinet had geformeerd en er zelf aan deelnam
als minister zonder portefeuille en vice-premier, zou die post voorlopig
waarnem en.
Op 1 november 1948 werd uiteindelijk Spitzen als minister van Verkeer
en W aterstaat beëdigd. Hij zou die functie vervullen totdat het kabinet in
het voorjaar van 1951 viel. Daarna keerde Spitzen weer op zijn oude post,
die van secretaris-generaal bij hetzelfde departement, terug.18 Spitzen was
geen lid van een politieke partij en noemde zichzelf nadrukkelijk een 'on
politiek M inister'.19 Was deze topambtenaar daarom wellicht de juiste man
op de juiste plaats?
4
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De status quo in 1948
De kwesties op het gebied van Verkeer en Waterstaat waarvoor het parle
ment belangstelling toonde op het moment dat Spitzen zijn functie als mi
nister aanvaardde, zullen hieronder kort worden beschreven.
Op het terrein van de waterstaat waren er twee vraagstukken die tijdens
de kabinetsperiode Beel door het parlement aan de orde gesteld waren maar
niet tot een oplossing waren gebracht. In de eerste plaats de bevaarbaarheid
van de Gelderse IJssel. Volgens de Kamerleden diende er nu eindelijk eens
een einde te komen aan de slechte bevaarbaarheid van deze rivier. Al sinds
de Eerste W ereldoorlog sleepte deze zaak. Minister Vos (PvdA) slaagde er
niet in de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak een nader onder
zoek in te stellen naar de gevolgen van een verbetering van deze rivier
voor de rest van de waterhuishouding in Nederland. Daarop had de KVP'er
Roolvink, in januari 1948, een motie ingediend: in het economisch belang
van het oosten van het land diende de Gelderse IJssel op korte termijn ver
beterd te worden. De motie werd met 50 tegen 25 stemmen aangenomen; al
leen de PvdA, die haar minister niet voor de voeten wilde lopen, had tegen
gestemd.20
Het tweede punt betrof de landaanwinning. Veel kamerleden gaven te
kennen enthousiaste voorstanders te zijn van inpolderingsprojecten voor
agrarische doeleinden. Meer landbouw-areaal zou namelijk enerzijds meer
werkgelegenheid voor boeren betekenen en dus een vermindering van de
noodzaak tot emigratie, en anderzijds een verhoogd potentieel aan landbouwprodukten, wat weer gunstig zou zijn voor Nederlands deviezenpositie. De Kamer sprak over verscheidene kleinschalige projecten, in Gronin
gen, in Zeeland en in Zuid-Holland, maar vooral over de grootse Zuider
zeewerken. Het besluit van Vos voorlopig niet aan een volgende IJsselmeerpolder te beginnen - de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder
waren in respectievelijk 1930 en 1942 drooggelegd - ondervond forse kritiek.
Bovendien hadden veel kamerleden nogal wat aan te merken op de wijze
waarop de Noordoostpolder werd ingericht. Hoewel de fracties van mening
verschilden over de vorm van exploitatie (staatsexploitatie of verpachting)
waren ze het er roerend over eens dat het allemaal veel sneller moest, zodat
meer boeren op korte termijn aan de slag konden. Voorts zouden méér
bedrijven aan 'pioniers', dat wil zeggen aan polderwerkers die al een lange
staat van dienst hadden opgebouwd bij de ontginning van het gebied,
moeten worden uitgegeven dan Vos voorstond 21
Op het terrein van verkeer en vervoer debatteerde het parlement al jaren
over de min of meer chaotische situatie in de vervoerswereld. Aan Spitzen
viel de taak toe hiervoor nu eindelijk een definitieve oplossing te vinden.
Kamerleden hadden in het VV over de begroting voor 1949 opgemerkt dat
aan de minister van dit departement 'zeer hoge eisen' werden gesteld, juist
vanwege die 'nog betrekkelijk ongeordende toestand op het gebied van het
vervoer'.22
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Sinds de opkomst, in de jaren twintig, van gemotoriseerde vervoermid
delen over de weg - de autobus en de vrachtauto - was er een ongebreidelde
concurrentieslag gaande, enerzijds tussen deze nieuwe vervoermiddelen en
de meer traditionele, zoals de trein en het binnenschip, en anderzijds tussen
de gelijksoortige vervoermiddelen onderling. Al spoedig werd duidelijk dat
het marktmechanisme te kort schoot om vraag en aanbod op vervoersge
bied op elkaar af te stemmen. De concurrentie tussen de vervoersbedrijven
bleef moordend. Daarom drong het parlement aan op wetgeving, die de ge
hele vervoerswereld moest ordenen. Dat bleek echter dermate ingewikkeld
dat pas in 1939 een eerste wet werd aangenomen, en dan alleen nog maar
voor het personenvervoer.
Na de oorlog laaide de moordende concurrentie tussen de vervoerstak
ken en -bedrijven weer op. Hoewel het aantal vervoersbedrijven door ver
scheidene bezettingsmaatregelen inmiddels wel flink was gereduceerd, was
men het er in het parlement over eens dat wetgeving dringend geboden
was. Er diende een herziening van de Wet Autovervoer Personen te komen
en een of twee wetten voor het goederenvervoer, welke tezamen de onder
linge afstemming in de vervoerswereld tot stand moesten brengen. Elke
vervoerstak zou verzekerd moeten zijn van een evenwichtig en redelijk
deel van de totale vervoersvraag.
Tijdens het kabinet-Beel werden twee ontw erp-vervoersw etten inge
diend: in 1947 het wetsontwerp Autovervoer Goederen en in 1948 het wets
ontwerp H erziening W et Autovervoer Personen. Van deze ontwerpen
werd alleen een gedeelte van de schriftelijke behandeling afgewerkt. Daarin
hadden veel parlementsleden forse kritiek geuit op de huns inziens al lan
ger bestaande neiging bij het departement van Verkeer en Waterstaat om de
spoorwegen, de facto een staatsbedrijf, sterk te bevoordelen boven de parti
culiere vervoersbedrijven. Dat zou een gezonde opbouw van het vervoersapparaat in de weg staan. Het vervoersapparaat als geheel zou de bescher
ming moeten genieten van de overheid. De afzonderlijke bedrijven zouden
met elkaar moeten kunnen concurreren, maar dan wel onder strikt gelijke
omstandigheden, of het nu particuliere of (semi)staatsbedrijven waren.23
Voorts werd in de jaren 1946-1948 ook aangedrongen op een reorganisatie
van het directoraat-generaal van het Verkeer, dat eenvoudiger van opzet en
tevens kleiner moest worden. Kamerleden vonden deze departementale
'afdeling', m et haar vele verschillende verkeers- en vervoersdiensten, te
ingewikkeld, onder meer omdat niet precies duidelijk was wat onder 'ver
keer' en wat onder 'vervoer' moest worden verstaan. Overlappingen van
diensten achtten zij dientengevolge niet uitgesloten. Bovendien zou het di
rectoraat-generaal topzwaar zijn.24
Minister Vos had daarop uiteengezet hoe het directoraat-generaal, net na
de oorlog, was voortgekomen uit de 'noodzaak om met een volslagen ont
redderd apparaat in de meest nijpende vervoersbehoefte aanstonds te voor
zien'. De verschillende diensten waren opgericht om de afdoening van ur
gente zaken zo veel mogelijk te bespoedigen. Het directoraat was, zo gaf Vos
toe, slechts voorlopig van opzet, maar zolang het goed functioneerde zag hij
geen reden voor een reorganisatie. Wel beloofde hij in vage bewoordingen
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'verdere stappen in de richting van versobering', waar de omstandigheden
dat zouden toelaten. Het zou mede afhankelijk zijn 'van de nog te treffen
wettelijke regelingen op verkeers- en vervoersgebied (...) hoe deze (het
directoraat-generaal, CvB) zich verder zou ontwikkelen'.25
Op het terrein van de luchtvaart leek in de periode Beel een einde te ko
men aan de 'vliegveldenkwestie'. Al sinds halverwege de jaren twintig
werd gediscussieerd over de vraag of één centrale luchthaven, in het westen
van het land, voor het grote internationale en intercontinentale luchtver
keer voldoende zou zijn (Schiphol of een ten opzichte van de drie grootste
steden meer centraal gelegen vliegveld), of dat er meer luchthavens zouden
m oeten komen.
In 1938 was hierover eindelijk een besluit genomen. De minister van
W aterstaat, J.A.M. van Buuren, kondigde aan dat één internationale lucht
haven voldoende zou zijn. Aanvankelijk meende hij dat deze in de buurt
van Leiderdorp zou moeten komen, maar later wees hij Schiphol aan als
het 'centrale' vliegveld. In de Tweede Kamer was men niet gelukkig ge
weest m et deze beslissing. Al dan niet beïnvloed door de vele adressen die
haar vanuit Rotterdam bereikten, nam zij een m otie-Van der W aerden
(SDAP) aan, waarin werd gesteld 'dat, naast Amsterdam ook Rotterdam be
hoefte heeft aan een vliegveld passend in het internationale luchtverkeer'.
Daarop gaf de minister het vraagstuk in onderzoek aan een staatscommis
sie, die als gevolg van de Duitse bezetting nooit een eindrapport zou uit
brengen.
Kort na de bevrijding, in oktober 1945, nam de regering het volgende
principebesluit: Schiphol zou 's lands centrale luchthaven blijven en bij
Rotterdam, in de polder Schieveen, zou een secundaire luchthaven worden
aangelegd. Dit Rotterdamse vliegveld zou dan zodanig worden geprojec
teerd dat de mogelijkheid het te ontwikkelen tot de tweede grote luchtha
ven open werd gehouden. Daarnaast werd nog een aantal vliegvelden, on
der andere in Eelde en Zuid-Limburg, als ’randhavens’ aangewezen. Het
vliegveld bij Eindhoven zou als uitwijkhaven dienen.
Een in 1947 door KLM-directeur A. Plesman opgesteld plan, waarin hij
zijn pleidooi van voor de oorlog voor één centrale luchthaven in de buurt
van Leiderdorp herhaalde, kreeg niet de goedkeuring van minister Vos. In
april 1948 maakte hij ten overstaan van de Eerste Kamer bekend dat zou
worden vastgehouden aan het regeringsplan van kort na de oorlog. Een
maand later hees minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, In 't
Veld, de vlag op het bouwterrein van het vliegveld Schieveen. Voorbarig,
want onder Drees-Van Schaik zou de discussie opnieuw oplaaien.26
Het gelukte Vos niet de Rijnvaart, potentieel een belangrijke deviezenbron, in de vaart der wederopbouw mee te slepen. De naoorlogse Rijnvaart
zat diep in het slop en wel om verschillende redenen. In de eerste plaats was
er sprake van een enorme overcapaciteit aan laadruimte, waardoor in feite
de helft van de vloot overbodig was. Nu trof deze overcapaciteit alle Westeuropese landen, maar voor Nederland kwamen de klappen toch het hardst
aan, omdat de grootste Rijnvloot bezat. In de tweede plaats voerden de
geallieerde bezettingsautoriteiten in West-Duitsland een politiek van zelf7
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voorziening, waarbij het vervoer zoveel mogelijk in Duitse handen moest
blijven. Nederlandse Rijnvaartschippers, die het traditioneel vooral van
het vervoer in en door het Duitse achterland moesten hebben, werden nu
van de Duitse binnenwateren geweerd. Bovendien probeerden de bezet
tingsm achten door allerlei tariefmaatregelen de Duitse Noordzeehavens
aantrekkelijker te maken als doorvoerhavens dan de Nederlandse. In de
derde plaats was de Nederlandse Rijnvaartbranche - bestaande uit ca. 70%
particuliere schippers en ca. 30% rederijen - heel moeilijk te organiseren.
Vos deed zijn uiterste best alle betrokkenen, die elkaar op leven en dood be
concurreerden, te overtuigen van het feit dat men samen veel sterker zou
staan in pogingen de Duitse markt te heroveren, maar het lukte hem niet
iedereen op één lijn te krijgen. Het was aan Spitzen deze dossiers van zijn
voorgangers af te ronden.
Politieke doelstellingen ten aanzien van Verkeer en Waterstaat
In de diverse partijprogram m a's werd nauwelijks aandacht besteed aan
Verkeer en Waterstaat. De ARP liet zich er nog het duidelijkst over uit. Zij
bepleitte landaanwinning en verbetering van de vaarwegen; aangaande het
verkeer zette zij gedetailleerd uiteen hoe zij de regeling voor het personenen het goederenvervoer wenste.
De PvdA sprak zich ook uit voor inpoldering en wenste dat de eenmaal
ingepolderde grond in handen van de gemeenschap zou blijven. De CPN
zei niet dèt er moest worden ingepolderd, maar wel dat èls het zou gebeuren
de grond genationaliseerd zou moeten worden. Op het gebied van het ver
keer waren de programma's van laatstgenoemde twee partijen ook enigs
zins vergelijkbaar. Beide repten met geen woord over de ongeordende toe
stand en de onrust in de vervoerswereld; beide schreven daarentegen wel
over het transportwezen. De PvdA achtte het noodzakelijk dat de voor
naamste produktiemiddelen op het gebied van het transport gesocialiseerd
zouden worden, de CPN verlangde dat het transportwezen zou worden
vernieuwd in het kader van de overgang van de kapitalistische naar de so
cialistische produktiewijze.
De VVD en de CHU hadden in hun programma’s als enige concrete wens
genoemd: goede verkeerswegen.
Voor het overige hadden de partijen geen echt uitgesproken wensen in
hun programma's opgenomen ten aanzien van dit departement. Wel schre
ven sommige nog dat in geval van massale werkloosheid meer openbare
werken uitgevoerd moesten worden (CHU, CPN en KVP); dat de agrarische
produktiviteit moest worden opgevoerd (KNP, KVP), wat een verwijzing
kon inhouden naar landaanwinning; en, tenslotte, dat een krachtige m id
denstand moest worden bevorderd (KNP, PvdA, VVD) waarbij de sector
verkeer al dan niet expliciet werd genoemd.27
In het door formateur Van Schaik opgestelde concept-regeringsprogram
van 6 augustus 1948 werd ten aanzien van Verkeer en Waterstaat het vol
gende gesteld. Ten eerste zou 'aandacht worden gewijd' aan de aanwinning
van nieuw land ten behoeve van de voedselvoorziening. Ten tweede zou
8
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een gezond kleinbedrijf onder meer in de sector verkeer worden bevorderd
en het meest expliciet tenslotte luidde de doelstelling: 'Bevordering van een
wettelijke regeling met betrekking tot coördinatie en samenwerking tussen
de verschillende vormen van vervoer.'28
Drees legde een kleine week later, op donderdag 12 augustus, de rege
ringsverklaring af, waarbij hij het regeringsprogramma in algemene be
woordingen schetste. Over Verkeer en W aterstaat repte hij in het geheel
niet. In het debat hierover, de dag erna, had PvdA-fractievoorzitter Van der
Goes van Naters kritiek op het feit dat Drees niets over de verkeerspolitiek
had gezegd en hield SGP-fractievoorzitter Zandt een warm pleidooi voor de
binnenschippers29, maar verder besteedde niemand aandacht aan Verkeer
en Waterstaat.
Pas bij de presentatie van de miljoenennota, in september 1948, werd dui
delijk welke koers het kabinet ten aanzien van Verkeer en Waterstaat wilde
varen. Lieftinck zette uiteen dat in het belang van een verantwoorde econo
mische opbouw van Nederland dit departement fors zou moeten bezuini
gen. De staatskas liet niet toe dat op alle fronten tegelijk aan de (w ed erop
bouw van Nederland werd gewerkt. Vóór alles diende de betalingsbalans te
worden verbeterd. Daartoe moest onder andere de industrialisatie krachtig
worden bevorderd, de landbouw technisch worden verbeterd en dienden de
produktiekosten te worden verlaagd. Projecten zoals 'weg- en waterbouw
kundige werken (...) en verkeer' zouden dus ofwel voor enige tijd worden
uitgesteld ofwel (sterk) vertraagd moeten worden uitgevoerd.30
Ook in de troonrede werd deze boodschap nog eens duidelijk verwoord:
'De geboden uiterste soberheid leidt er toe, dat in het komende jaar in
hoofdzaak slechts werkzaamheden, die nodig zijn voor behoud van be
staande verkeersverbindingen en andere waterstaatswerken of ter voltooi
ing van reeds aangegane overeenkomsten, zullen kunnen worden uitge
voerd.'31
De vaste kamercommissie en de woordvoerders
Vlak voor het aantreden van het kabinet-Drees-Van Schaik werd besloten
het aantal vaste kamercommissies te vergroten. Onder andere werd toen de
commissie voor openbare werken, verkeer en waterstaat ingesteld.32 De
commissie had tot doel de op haar terrein liggende wetsontwerpen schrifte
lijk voor te bereiden alvorens deze in de openbare vergadering van de
Tweede Kamer aan de orde kwamen. De volgende parlementsleden waren
lid: J. Algera (ARP), W.J. Andriessen (KVP), die voorzitter werd, Tj. Krol
(CHU), S.A. Posthumus (PvdA), H. Vos (PvdA), wiens plaats weldra werd
ingenomen door partijgenoot C J.A .M . Ten Hagen, G. Wagenaar (CPN) en
R. Zegering Hadders (VVD).
Anderhalf jaar later, op 15 februari 1950, besloot de Tweede Kamer de
commissie in tweeën te splitsen, te weten een voor Verkeer en Waterstaat
en een voor Wederopbouw en Volkshuisvesting. Vijf van de zeven boven
genoemde leden bleven lid van de commissie voor Verkeer en Waterstaat,
alleen Andriessen en Ten Hagen vertrokken naar de nieuw gevormde
9
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commissie. De plaats van deze twee werd ingenomen door respectievelijk
J.H. Maenen (KVP) en J. Schilthuis (PvdA). Schilthuis werd voorzitter.33
Deze commissieleden voerden over het algemeen ook het woord wan
neer Verkeer en Waterstaat plenair in het parlement aan de orde kwam: tij
dens de jaarlijkse begrotingsbehandeling, tijdens de behandeling van andere
wetsontwerpen op het gebied van waterstaat of verkeer en bij de behande
ling van kamervragen op dit beleidsterrein. Daarnaast lieten B.A.A. Engelbertink (KVP), J. Haken (CPN) en J. de Ruiter (CHU) dikwijls van zich ho
ren.
W oordvoerders in de Eerste Kamer waren met name: G. Kolff (CHU),
E.H.A. Kraaijvanger (KVP), J.P. Schalker (CPN), J. Tjalma (ARP) en W.C.
W endelaar (VVD). In de Eerste Kamer was nog geen sprake van een vaste
comm issie.34
Minister Spitzen
Dirk Gerard Willem Spitzen werd op 18 maart 1896 te Wageningen geboren,
zoon van Jantina Elsina Brouwer en Gerhardus Wilhelmus Spitzen. Vader
Spitzen was leraar Duits en Nederlands en tevens enthousiast Gronings dia
lectschrijver onder het pseudoniem Geert Teis Pzn. In diens autobiografi
sche schets, getiteld '1864-1944 ... omkieken' zou hij over de geboorte van
zijn zoon schrijven: ’(...) en ... Meert '96 streek de aaiber dele mit 'n vrachie,
dat slim welkom was'. Ofschoon Spitzen Jr. nooit in Groningen zou wonen,
leverde zo'n vader hem in het parlement toch wel eens de benaming van
Groninger op. Spitzen Sr. was van rooms-katholieken huize maar was uit
de kerk getreden.
Spitzen Jr. doorliep het gymnasium te Den Haag en begon in september
1915 aan de rechtenstudie te Leiden. Volgens J. Vos Dzn. was hij 'een bril
jant student, die kans zag tijdens zijn studie als repetitor de fondsen te ver
werven waaruit hij zijn pianostudie (...) kon financieren'.35 Na zijn rech
tenstudie in drieëneenhalf jaar tijds te hebben voltooid, trad Spitzen in 1920
als adjunct-com m ies bij het departem ent van Binnenlandse Zaken in
dienst. Hij doorliep er alle ambtelijke rangen en werd op 1 januari 1932 be
noemd tot administrateur, chef van de afdeling Binnenlands Bestuur.36
Precies zeven jaar later werd Spitzen secretaris-generaal van het departe
ment van Waterstaat. Dit ambt zou hij, met twee onderbrekingen, geduren
de achttien jaren vervullen. De eerste onderbreking was de periode tussen
15 augustus 1943 en het einde van de bezettingstijd: hij was in augustus 1943
door de Duitsers uit zijn ambt gezet wegens onvoldoende medewerking aan
de uitvoering van het beleid en de bevelen van de Duitse bezetter.37 De
tweede onderbreking was - en om deze periode gaat het in onderstaand ver
haal - de kabinetsperiode Drees-Van Schaik, waarin hij minister van Ver
keer en Waterstaat was.
Volgens Vos was Spitzen het meest op zijn plaats in de functie van secretaris-generaal. Het ambtelijk leiding geven ging Spitzen, die 'altijd vriende
lijk in de omgang' was, heel goed af, waardoor zijn departement, aldus Vos,
'op voortreffelijke wijze kon functioneren.' Spitzen hield van deze zeer
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verantwoordelijke maar tegelijkertijd toch enigszins afgeschermde functie.
Hij moest daarom - nog steeds volgens Vos - veel innerlijke weerstand
overwinnen alvorens hij de post van minister, waarbij hij in het openbaar
de politieke verantwoordelijkheid voor het departement zou moeten dra
gen, kon aanvaarden.38 Dat Spitzen desondanks ook het ministersambt, dat
hij van 1 november 1948 tot 15 maart 1951 bekleedde, goed vervulde, komt
hieronder nog ter sprake. Spitzen was niet bij een politieke partij aangeslo
ten.

en haar subcommissies

van de Commissie

1949-1950. Ministerie

Bron: H.B. Miserus, Inventaris van de archieven

Schieveen-Ypenburg

van Verkeer en Waterstaat (z.p. (Den Haag) 1978).

Minister Spitzen installeert de commissie Schieveen-Ypenburg op 4 februari 1949.

Na de val van het kabinet aan het begin van 1951 keerde Spitzen terug op
zijn oude post, die van secretaris-generaal op het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Naast zijn ambtelijke en politieke carrière was hij zeer actief in
het culturele leven van Den Haag. Zo was hij onder meer voorzitter van
verscheidene culturele gezelschappen: van de Haagse Kunstkring, van de
werkgroep Haags Cultureel Centrum en van de Vereniging van vrienden
van het Residentie-orkest. Spitzen zelf had een goede reputatie als pianist.
Verder bekleedde hij, en dat lag weer meer in de lijn van zijn beroep, com
m issariaten bij de Nederlandse Spoorwegen en bij de KLM. Spitzen over
leed op 26 januari 1957, zestig jaar oud.
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De benoeming van minister Spitzen op Verkeer en Waterstaat werd in de
Tweede Kamer met instemming begroet. Veel leden spraken hun vertrou
wen in de voormalig secretaris-generaal van dat departement uit. In het VV
betreffende de begroting voor Verkeer en Waterstaat voor 1948 werd Spit
zen 'bij uitstek deskundig' genoemd, hetgeen men bijzonder verheugend
vond omdat men meende dat een minister van Verkeer en Waterstaat juist
op dat moment, in een periode waarin 'zoveel urgente maatregelen op af
doening wachten', aan zeer hoge eisen moest voldoen. Men dacht daarbij
onder andere aan de zorgelijke financiële omstandigheden en aan de onge
ordende toestand op vervoersgebied.39
Ook in de Eerste Kamer was men verheugd over de benoeming van Spit
zen op Verkeer en W aterstaat vanwege diens enorme ervaring op dat de
partement. In het VV meldden vele leden dat het optreden van de minister
in de Tweede Kamer hun alle reden had gegeven de toekomst met ver
trouwen tegemoet te zien.40
Minister Spitzen zou dat vertrouwen niet beschamen. Hoewel noch de
inhoud van zijn beleid noch zijn wijze van beleid voeren steeds met ap
plaus werd begroet - met name bij de begrotingsbehandeling voor 1950 kreeg
hij nogal wat kritiek te verduren - zou bij zijn aftreden de beoordeling van
zijn ministerschap overwegend positief uitvallen. Er waren verschillende
redenen waarom de parlem entsleden na afloop van zijn korte am btster
mijn van krap tweeëneenhalf jaar veel waardering voor Spitzen hadden. In
de eerste plaats vanwege zijn enorme deskundigheid in verkeers- en met
name in waterstaatszaken, een deskundigheid die hij had opgedaan tijdens
zijn langdurige ambtelijke loopbaan bij W aterstaat41
In de tweede plaats vanwege zijn werkwijze. Spitzen had de gewoonte,
zowel in mondelinge debatten als in schriftelijke stukken, het parlement
zeer uitvoerig en openhartig tegemoet te treden. Vooral in de Eerste Kamer
werd Spitzen hier m eerm alen mee gecom plim enteerd.42 Bij zijn vertrek
bijvoorbeeld roemden vele senatoren zijn 'uitstekend verzorgde schriftu
ren van voorbereiding, waarin hij van zijn denkbeelden zonder terughou
ding deed blijken'. De 'met Minister Spitzen gevoerde gedachtenwisseling
herinnerden zij zich met genoegen'.43
In de derde plaats oogstte Spitzen veel waardering doordat hij nogal eens
'het veld' introk om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van bepaalde
problem en die in het parlement zeer gevoelig lagen. Toen bijvoorbeeld
gronden in Overijssel begonnen in te klinken als gevolg van de droogleg
ging van de Noordoostpolder en gedupeerden een schadeloosstelling eisten,
reisde Spitzen naar die provincie af om in enkele dorpen poolshoogte te
nemen. Heftige kritiek op zijn voornemen het gratis gebruik van de veer
diensten over de W esterschelde af te schaffen, bracht hem ertoe zelf eens
over dit water heen en weer te gaan varen. En naar aanleiding van een be
zoek van Spitzen in eigen persoon aan een vergadering van de Commissie
Vergunningen Personenvervoer, merkte Kraaijvanger (KVP) in de Eerste
Kamer op: 'Het perspectief, dat de Minister hiermede heeft geopend, geeft
hoop voor de toekomst en misschien zien wij in de toekomst nog enige
Ministers ergens praktisch werken.'44
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In de vierde plaats viel Spitzen veel lof ten deel omdat hij er gedurende
zijn ministerschap in slaagde het vertrouwen van de particuliere vervoers
bedrijven voor zich te winnen. Dat was een belangrijke verdienste omdat
een van de grote problemen in de vervoerswereld nu juist het wantrouwen
was dat particuliere vervoersbedrijven ten aanzien van de overheid koes
terden. Zij verdachten de overheid ervan de Nederlandse Spoorwegen en
haar dochterondernemingen, zowel in het personen- als in het goederen
vervoer, sterk te bevoordelen boven de particuliere vervoerders. Ter voor
bereiding van de drie op stapel staande wetten van het vervoer, voerde
Spitzen veelvuldig en met succes overleg met de particuliere vervoerders.
Het brengen van rust in de vervoerswereld werd door sommigen zelfs als
zijn grootste verdienste aangem erkt45, ook al vonden anderen dat hij dat
overleg te ver door voerde waardoor de ver voers wetgeving te lang op zich
liet wachten.
W are het kabinet-Drees-Van Schaik niet voortijdig gevallen, dan was
Spitzen er waarschijnlijk wèl in geslaagd alle drie de 'grondwetten' van het
vervoer in het Staatsblad te krijgen. Nu gelukte dat slechts met één wet: de
W et houdende herziening Wet Autovervoer Personen. De andere twee
wetten, de W et Autovervoer Goederen en de Wet Goederenvervoer Bin
nenscheepvaart werden vijf respectievelijk acht maanden na zijn vertrek in
het Staatsblad genoteerd 46 Verder slaagde Spitzen er tijdens zijn minister
schap ook nog in twee belangrijke wetsontwerpen inzake financiële tege
moetkomingen aan de KLM door het parlement te loodsen.
Hem viel echter, zoals gezegd, niet alleen lof ten deel. Een belangrijk,
steeds terugkerend punt van kritiek betrof het ontbreken van een duidelijk
beeld van 'de grote lijnen' van zijn beleid. Of het nu over vervoerskwesties
of over waterstaatszaken ging, kamerleden hadden de indruk dat Spitzen
zich ook in zijn informatieverstrekking te zeer beperkte tot zuiver concrete
kwesties, en dat hij de meer principiële vraagstukken uit de weg ging. Op
die manier zouden zij onvoldoende inzicht krijgen in de achterliggende ge
dachten en bedoelingen van het beleid.47
Verder twijfelden sommige kamerleden wel eens aan het vermogen van
minister Spitzen om tegenover schatkistbewaarder Lieftinck de financiële
belangen van zijn departement voldoende te behartigen. Met name bij de
rijksbegroting voor 1950 suggereerden enkele kamerleden dat Spitzen zich
zonder al te veel tegenstand had laten opzadelen met een fors aandeel in de
bezuinigingen. Sommige verontruste kamerleden waren bang dat hierdoor
het departement van Verkeer en Waterstaat te veel een sluitpost in plaats
van een wegbereider van de volkswelvaart zou worden. Een enkeling
meende zelfs dat Spitzen bij de besprekingen over de rijksbegroting in het
kabinet als 'het hoofd van Jut' was gebruikt.48
De balans opmakend, overheerste tevredenheid over Spitzens minister
schap. Het was daarom niet voor iedereen duidelijk waarom hij niet terug
keerde in het gereconstrueerde kabinet-Drees (maart 1951). Bij het afleggen
van de regeringsverklaring zei Drees alleen dat sommige ministers niet in
het nieuwe kabinet waren overgegaan 'om omstandigheden buiten hun
persoonlijkheid gelegen'. Deze ministers hadden, vervolgde Drees, 'met
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toewijding en bekwaamheid en met een sterk verantwoordelijkheidsbesef
het land (...) gediend'.49
De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, Van de Kieft, stelde
tijdens de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting op 10
april 1951 vragen over het vertrek van Spitzen: 'Wat (...) heeft (...) de heer
Spitzen misdreven?' In plaats van de partijloze Spitzen, zo ging Van de
Kieft verder, stond nu de eveneens partijloze Wemmers aan het hoofd van
Verkeer en Waterstaat. Van deze man werd gezegd dat hij zich opwierp als
vertegenwoordiger van de derde macht (het door Oud geïntroduceerde be
grip derde macht doelde op de partijen ARP, CHU en VVD, die te zamen
één blok zouden moeten vormen tegenover de KVP en de PvdA), maar
Van de Kieft vroeg zich af 'of deze nieuwe politieke nuancering voldoende
grond is geweest voor het doen aftreden van den heer Spitzen (...). Ook hier
is het niet op het eerste gezicht volkomen duidelijk, dat het landsbelang
zeer nadrukkelijk tot deze beslissing noopte.'50
Tot slot kunnen we stellen dat Spitzen een redelijk succesvol minister is
geweest. Een 'onpolitiek’ bewindsman, met veel kennis van zaken, gewaar
deerd vanwege zijn goede omgang met het parlement. Hij hield terdege re
kening met opvattingen die in het parlement leefden51, durfde fouten te
erkenn en 52 en voorzag de kamerleden over het algemeen van uitvoerige
informatie. Hij was een liberaal van de oude stempel, sterk gekant tegen het
van bovenaf opleggen van overheidsregeltjes zonder voorafgaand overleg.
Zijns inziens had regelgeving alleen zin wanneer betrokkenen overtuigd
waren van het nut van die regels. Spitzen wist deze zienswijze, die zijn be
leid en wetgeving kenmerkte, op overtuigende wijze te verdedigen. Vrijwel
alle fracties konden zich in zijn beleid vinden, maar hij kreeg opmerkelijk
veel steun uit PvdA-gelederen.
In oktober 1951, ruim een half jaar na de val van het kabinet-Drees-Van
Schaik, toen de Tweede Kamer bezig was met de begroting voor Verkeer en
W aterstaat onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe minister Wem
mers, wilden 'zeer vele leden' nog 'een bijzonder woord van erkentelijk
heid uitspreken voor de afgetreden bewindsman mr. Spitzen'.53

Waterstaat
Inleiding
Het onderdeel 'Waterstaat' kwam niet alleen ter sprake tijdens de behan
deling van de begroting van het betrokken departement, maar ook tijdens
de algemene beschouwingen. De voor waterstaatswerken begrote bedragen
hielden namelijk direct verband met het - op de leer van Keynes gebaseerde
- algemene regeringsbeleid, welk beleid tijdens genoemde algemene be
schouwingen werd verdedigd door premier Drees en minister van Finan
ciën Lieftinck. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk, 'Bezuinigingen op
waterstaatswerken', draagt daarom een enigszins algemeen-politiek karak
ter. Onder meer zal worden uiteengezet hoe in het parlement door achter14
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eenvolgens de ministers Drees, Lieftinck en Spitzen het standpunt werd
verdedigd, dat in een periode van economische hoogconjunctuur zoals Ne
derland die in 1948 en 1949 kende, vergaande bezuinigingen op waterstaats
werken verantwoord waren. Verder wordt in dit hoofdstuk over de water
staat aandacht besteed aan landaanwinning in het algemeen, aan de Zuider
zeewerken in het bijzonder en aan de waterhuishouding.
Bezuinigingen op waterstaatswerken
Het kabinet-Drees-Van Schaik toonde zich voorstander van de Keynesiaan
se conjunctuurpolitiek. Deze politiek54 hield onder meer in dat in een peri
ode van hoogconjunctuur, waarin de economie volop bloeide, de overheid
slechts geringe activiteiten diende te ontplooien inzake de uitvoering van
openbare werken. Zij zou middelen moeten reserveren voor een periode
van laagconjunctuur. Wanneer de overheid dèn openbare werken zou la
ten uitvoeren, zou zij daarmee zowel de werkloosheid kunnen terugdrin
gen als de economie een nieuwe impuls kunnen geven.
De periode 1948-1951 vertoonde de kenmerken van een hoogconjunc
tuur; de economie draaide op volle toeren en er was genoeg werk. Daarom
besloot het kabinet de uitvoering van openbare werken, voornamelijk wa
terstaatswerken, zoals kanalen, wegen e.d., op een laag pitje te zetten. Dat
paste bovendien zeer goed in het streven van het kabinet om de overheids
uitgaven terug te dringen. Het kabinet voerde echter geen echte conjunc
tuurpolitiek, omdat de hiervoor noodzakelijke extra bezuinigingen de wel
vaart structureel zouden schaden.55
De bezuinigingen op waterstaatswerken werden door het parlem ent,
vooral in het eerste regeringsjaar, fors bekritiseerd. Men vond een dergelijk
beleid niet stroken met de eveneens door het kabinet voorgestane krachtige
industrialisatiepolitiek. Hoe een proces van industrialisatie op gang te bren
gen zonder een goede infrastructuur? Bovendien werd getwijfeld aan de ef
fectiviteit van de conjunctuurpolitiek. Er bestond weinig vertrouwen dat,
wanneer de werkloosheid plotseling massaal zou toeslaan, de overheid ook
werkelijk in staat zou zijn op korte termijn zoveel projecten gereed te heb
ben dat de werkloosheid metterdaad en effectief bestreden zou kunnen wor
den.
In de miljoenennota van september 1948 meldde Lieftinck dat de alge
mene economische toestand van het land weliswaar verbeterd was, maar
dat het produktieniveau van vóór de oorlog nog niet was bereikt. De zwak
ke stee van de nationale economie vormde de betalingsbalans, de verhou
ding tussen de in- en de uitvoer, die danig verstoord was. Daarom moest,
aldus Lieftinck, enerzijds de produktie worden bevorderd (onder andere
door middel van verlaging van de produktiekosten, technische verbetering
van de landbouw, stimulering van de arbeidsproduktiviteit en vooral door
middel van een krachtige bevordering van de industrialisatie) en anderzijds
in de niet-produktieve sfeer - behalve in de woningbouw - tot het uiterste
worden bezuinigd.56
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Daar de waterstaatswerken bij uitstek tot deze niet-produktieve sfeer be
hoorden, zouden de bezuinigingen de betreffende dienst zwaar treffen. Lief
tinck sprak van 'een voortgezette versobering (...) in de investeringen voor
weg- en waterbouwkundige werken'.57 Ook in de troonrede werden deze
bezuinigingsplannen onomwonden herhaald; gemeld werd dat 'de geboden
uiterste soberheid' ertoe leidde dat slechts werkzaamheden die nodig waren
voor het behoud van bestaande waterstaatswerken of ter voltooiing van
reeds aangegane overeenkomsten nog zouden worden uitgevoerd.58 En ad
interim m inister van Verkeer en W aterstaat Van Schaik schreef in zijn
MvT op Rijkswaterstaat dat 'de begroting voor dit onderdeel (...) onder de
druk der financiële omstandigheden tot het uiterst toelaatbare beperkt'
was.59
In de Tweede Kamer rees algemeen verzet tegen de voorgenomen bezui
nigingen. Men vond dat 'met het domme potlood' een aantal projecten was
weggestreept. Dom, omdat deze projecten volgens de parlementsleden een
wezenlijk economisch belang dienden. Hoe immers zou men een land kun
nen opbouwen zonder in de eerste plaats over een goede infrastructuur te
beschikken? Hoe stelde men zich voor een land te industrialiseren zonder
een uitgebreid net van tunnels, bruggen, wegen en kanalen?60
Met de noodzakelijke werken doelden de volksvertegenwoordigers vóór
alles op een drietal kanaalcom plexen: het A m sterdam -Rijnkanaal61, de
Tw ente-R ijnkanalen62 en de Fries-Groningse kanalen.63 Alle grote partijen
(KVP, PvdA, ARP, CHU, VVD en CPN) vonden het onjuist dat ad interim
minister Van Schaik voor de aanleg van deze kanalen nog maar ƒ9 miljoen
op de begroting had gereserveerd. Het jaar ervoor had minister Vos voor
deze projecten, waarvan de uitvoering reeds lang voor de oorlog was
gestart, nog bijna het dubbele bedrag (ruim ƒ17 miljoen) uitgetrokken.64
Voorts vond men (dezelfde partijen minus de CPN) dat de krakkemikkige,
uit de negentiende eeuw stammende Friese brug bij Alkmaar, waarop
auto's elkaar niet eens konden passeren, hoognodig verbeterd moest wor
den. De brug vormde een enorm obstakel in de doorgaande verbinding tus
sen het noorden van Noord-Holland, en dus ook Friesland en Groningen,
en de rest van de Hollandse provincies. Ook was er een kamermeerderheid,
ditmaal gevormd door ARP, KVP, PvdA, VVD en CPN, die een tunnel bij
Velsen, onder het Noordzeekanaal door, een dringende eis noemde. Zonder
deze tunnel, waarvoor de plannen ook al lang gereed lagen, zou NoordHolland benoorden het zoëven genoemde kanaal veel te geïsoleerd blijven
van de rest van Nederland, hetgeen de agrarische en de industriële ontwik
keling van dit gebied ernstig zou belemmeren. Voorts hielden woordvoer
ders van ARP, CHU, PvdA en VVD een krachtig pleidooi voor de aanleg
van een binnenhaven te Breskens. Zo'n haven zou iets moeten goedmaken
van de enorme schade die het Zeeuws-Vlaamse Breskens tijdens de oorlog
had geleden, zoals de minister van Wederopbouw reeds in 1946 had be
toogd. Verder drongen met name de ARP, de PvdA en de VVD sterk aan op
de aanleg van de rijksweg nr. 2, van Amsterdam naar Utrecht.65 Tenslotte
werd door vrijwel alle partijen ook nog gewezen op het grote belang van
een snelle inpoldering van het IJsselmeer.66
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Naast bovenstaande werken, waarvan de uitvoering door minstens drie
fracties werd bepleit, waren er nog talloze andere grote en kleine waterstaatsprojecten die door slechts één partij warm in de aandacht van de mi
nister werden aanbevolen. Het gewenste waterstaatswerk was trouwens op
vallend vaak in dezelfde regio gesitueerd als waarin de betreffende woord
voerder woonde.
N iet toevallig vroeg bijvoorbeeld de uit Heerlen afkom stige Maenen
(KVP) om een weg van Maastricht naar de Mijnstreek en de in Geldermalsen woonachtige Kolff (CHU) om betere wegen en bruggen in de Betuwe.67
Volgens Algera (ARP) was het daarom begrijpelijk dat men al van oudsher
de behandeling van de waterstaatsbegroting als 'het feest der regionale be
langen’ karakteriseerde.68 De PvdA'er Posthumus wilde zijn collega's hier
nog wel eens heel stellig voor waarschuwen: 'Niets is gevaarlijker dan dat
wij als kamerlid op deze plaats te zeer voor een bepaald regionaal belang op
komen.' Voor alles diende men het nationale belang in de gaten te hou
den.69
Maar terug nu van de bijzondere wensen naar de algemene bezwaren te
gen de bezuinigingen op waterstaatswerken. Het enige kamerlid dat zich on
voorwaardelijk voorstander verklaarde van de regeringspolitiek was Hofstra, financieel specialist van de PvdA. Hij sprak van een doeltreffend beleid
om de naar zijn mening veel te hoge staatsschuld naar beneden te krijgen.70
Maar verder vond een ieder die hierover het woord voerde dat er voor het
komende jaar (1949) beslist méér geld voor de begroting van waterstaat be
schikbaar moest komen. De discussies hierover werden zowel bij de alge
mene beschouwingen gevoerd, waarbij Drees en Lieftinck zich inspanden
het beleid te verdedigen, als bij de behandeling van het hoofdstuk Verkeer
en Waterstaat, waar Spitzen deze lastige klus moest klaren.
Drees, enigszins geïrriteerd door de vele protesten tegen de regeringsplannen71, wees de Kamer op de tegenstrijdigheid dat zij enerzijds hamerde op
een sluitende begroting en op lagere belastingen, maar anderzijds voor alle
mogelijke afzonderlijke projecten meer geld wenste. Hij wees de kritiek op
de bezuinigingsvoorstellen van de hand met een verwijzing naar de door
het kabinet voorgestane conjunctuurpolitiek: 'Als wij een enigszins plan
matige politiek willen voeren, dan moeten wij ons beperken in een tijd,
waarin een tekort bestaat aan materiaal, aan arbeidskrachten en aan finan
ciën en deviezen, een tijd, waarin bovendien de particuliere bedrijvigheid
tot haar toppunt is gestegen. Wij moeten dergelijke werken zoveel mogelijk
laten uitvoeren in een periode van enige inzinking van die bedrijvigheid.'
De keuze was aan de Kamer, aldus Drees. Wanneer zij werkelijk wilde vast
houden aan haar wens meer openbare werken tot uitvoering te doen bren
gen, dan zou er minder geld over zijn voor industrialisatie en woningbouw
- en kende de Kamer deze zaken niet een zeer hoge prioriteit toe? Tenslotte
meende de minister-president dat de genoemde werken nu ook weer niet
zó urgent waren als de kamerleden deden voorkomen. Er was juist op het
punt van de openbare werken heel veel gedaan na de bevrijding, dikwijls
zelfs, zo Drees, tot verbazing van het buitenland.72
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Drees merkte in dit verband nog op dat het tot het voorrecht van een
kamerlid behoorde om telkens een afzonderlijk punt onder de loep te ne
men, maar dat de ministers nu eenmaal het geheel moesten overzien.
Romme liet dit niet over zijn kant gaan 'omdat (...) het afweren van wen
sen, die uit de Kamer voortkomen, naar mijn smaak, dan wel enigszins ge
makkelijk wordt'. Ook een kamerlid diende immers het beleid als geheel in
ogenschouw te nemen, aldus Romme.73
Ook Lieftinck, voortbordurend op Drees' betoog, meende een zekere
luchthartigheid op het gebied van financiën te bespeuren bij de parlements
leden die hadden gepleit voor meer geld voor bepaalde werken. Hij sprak
van 'desiderata (...) die nauwelijks voldoende zijn overwogen’. Daartoe be
hoorde bijvoorbeeld de wens van CHU-fractievoorzitter Tilanus om speci
aal voor de 1500 inwoners van Marken een dijk aan te leggen van hun ei
land naar het vasteland. Lieftinck zei verder dat het kabinet door het Cen
traal Planbureau uitdrukkelijk was geadviseerd bezuinigingen op het gebied
van weg- en waterbouwkundige werken door te voeren. Voor ernstig ach
terstallig onderhoud behoefde men overigens niet bang te zijn: de geplande
bezuinigingen betroffen vooral nieuwe, niet direct onmisbare werken. En
indien de omstandigheden dit eisten, bijvoorbeeld als gevolg van een plot
seling opduikende ernstige werkloosheid in een bepaalde regio, of de onmo
gelijkheid een of andere industrie in een zeker gebied te vestigen wegens ge
brek aan de juiste infrastructuur in dat gebied, zou het aanvankelijk inge
nomen standpunt eventueel worden herzien.74
Doordat de beide ministers er niet in slaagden de Kamer te overtuigen
van de juistheid van hun politiek, zette deze de discussie voort met de vak
minister. In het VV, waarin men toch even kwijt wilde dat 'nergens in de
Rijksbegroting (...) zo ernstig (was) besnoeid’, stelde men heel duidelijk dat
de voorgestelde bezuinigingen 'beslist te ver’ gingen.75
Minister Spitzen had de begroting voor Verkeer en Waterstaat niet zelf
opgesteld - hij was pas sinds 1 november in functie - en vond persoonlijk
bepaalde bezuinigingen ook te ver gaan. In de Raad voor Economische Aan
gelegenheden (REA) stelde hij de kwestie aan de orde. Hij opperde er het
plan ƒ10 miljoen binnen zijn begroting over te hevelen van de post 'zee- en
lu ch tv a a rtv e rz e k e rin g ’76 naar een aantal waterstaatsprojecten. Hij had
gedacht aan ƒ6 miljoen voor het Amsterdam-Rijnkanaal, een half miljoen
voor de doortrekking van het Twentekanaal naar Almelo, ƒ2,5 miljoen
voor een tweetal wegen (de rijksstraatweg Amsterdam-Utrecht en de weg
Eemnes-Hoevelaken) en het resterende miljoen voor nog een zestal andere
projecten.
Over dit plan ontstond nogal wat discussie in de REA. Spitzen kreeg wel
iswaar steun van zijn collega's In 't Veld, Joekes en Van Schaik, maar Lief
tinck, Drees en Van den Brink vonden de voorgestelde financiële verschui
vingen te ver gaan. Zij waren het niet eens met de kamerleden die beweer
den dat met de openbare werken nationale belangen gemoeid waren. Bo
vendien, zo sprak Drees veelbetekenend, 'moet het als bezwaarlijk worden
beschouwd, om in alles toe te geven waar de Tweede Kamer op aandringt’.
Spitzen hechtte echter veel waarde aan zijn plannen en deed een 'ernstig
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beroep’ op zijn collega's in de REA ’om hem de verdediging mogelijk te
maken van een begroting, die niet door hemzelf (was) vastgesteld'; hij zei
het 'bijzonder bezwaarlijk' te vinden wanneer met name het AmsterdamRijnkanaal niet met spoed zou worden afgemaakt.77
Men kon echter niet tot overeenstemming komen - Lieftinck wilde niet
verder gaan dan een overheveling van ƒ4 miljoen - waarna werd besloten
dat Lieftinck en Spitzen te zamen het overleg zouden voortzetten. Blijkens
de MvA op de begroting, die Spitzen begin januari bij de Tweede Kamer in
diende, waren de ministers erin geslaagd een compromis te sluiten: voor
Rijkswaterstaat zou nu ƒ5,9 miljoen extra worden uitgetrokken, afkomstig
van verschillende andere posten van Spitzens begroting. Vier miljoen gul
den voor het Amsterdam -Rijnkanaal, een half miljoen voor het Twente
kanaal en anderhalf miljoen voor nog wat kleinere projecten; van de aanleg
van nieuwe wegen zou voorlopig worden afgezien.78
Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, op 20 en 21 januari
1949, gaven woordvoerders van vrijwel alle fracties te kennen dat zij uiter
aard verheugd waren over de extra gelden voor Rijkswaterstaat, maar zij
vonden het lang niet voldoende. Slechts bij twee van de twaalf woordvoer
ders, Van Dis (SGP) en Posthumus (PvdA), overheerste tevredenheid over
het bereikte resultaat.79 Overigens bestond hierover binnen de PvdA geen
eensgezindheid. Zo deed de in Amsterdam woonachtige mej. Tendeloo een
dringend beroep op Spitzen om hoe dan ook iets te regelen om de voorge
nomen bezuinigingen op de aanleg van het Am sterdam -Rijnkanaal on
gedaan te maken 80
De minister antwoordde op de kritiek dat het echt uitgesloten was nog
meer geld voor waterstaatswerken uit te trekken. De voorgenomen bezuini
gingen maakten immers, zo herhaalde hij met kracht, een belangrijk onder
deel uit van het algemeen regeringsbeleid. Overigens toonde Spitzen wel
begrip voor de diverse pleidooien: 'Vooral wanneer men de werken niet als
totaal, maar meer elk afzonderlijk in het plaatselijk verband beschouwt.'
Maar hij adviseerde de Kamer toch vooral het nationale belang in de gaten
te houden.81
In de Eerste Kamer was men doorgaans dezelfde mening toegedaan als in
de Tweede Kamer. Men gaf er te kennen verheugd te zijn over de bijna ƒ6
miljoen extra voor een aantal waterstaatswerken.82 VVD-w oordvoerder
Wendelaar zag in dit, zoals hij het formuleerde, 'minnelijk overleg tussen
de Minister en de Staten-Generaal (dat) tot zo belangrijke verbeteringen van
het oorspronkelijke ontwerp voor deze begroting heeft geleid' zelfs aanlei
ding de loftrom pet te steken over 'ons parlem entair dem ocratisch sys
teem '.83 Maar ook hier was niet iedereen voor de volle honderd procent te
vreden gesteld door de verhoging. Verschillende projecten dienden volgens
woordvoerders van de ARP, de CHU, de CPN en de VVD wegens hun eco
nomisch belang onverwijld te worden uitgevoerd.84
N aast praktische uiteenzettingen over allerlei afzonderlijke projecten het Amsterdam-Rijnkanaal werd ook hier veelvuldig genoemd - ontstond
in de Eerste Kamer ook een discussie over de conjunctuurpolitiek als zoda
nig. Drees verzuchtte tijdens de algemene beschouwingen dat wèl algemeen
19

Hoofdstuk I Spitzen kleurloze minister van Verkeer en Waterstaat

aanvaard was dat de overheid in geval van massale werkloosheid meer
openbare werken moest uitvoeren, maar dat het omgekeerde, dus een te
rughoudende overheid op het terrein van openbare werken in tijden van
economische bloei, in de praktijk domweg niet werd geaccepteerd. Het kabi
net werd er bij voortduring op gewezen dat project X of project Y beslist
geen uitstel kon gedogen zonder bepaalde belangen ernstig te schaden. Toe
geven aan dergelijke verzoeken, waartoe de regering zich geregeld verplicht
voelde, betekende dat de overheid niet bij machte was om bij een toekom
stige conjunctuuromslag de werkloosheid doeltreffend te bestrijden, aldus
Drees. Hij voegde eraan toe dat dit probleem op de blijvende aandacht van
de regering kon rekenen.85
De VVD'er Bierema greep dit betoog aan om zijn gelijk te halen aan
gaande zijn scepsis over de conjunctuur-politiek: de overheid is 'in haussejaren eenvoudig niet bij machte (...) terug te treden op het terrein van de
uitvoering van grote openbare werken. (...) Zo is het nu eenmaal in de prak
tijk.' Maar het feit dat de regering óók niet in staat was gebleken op andere
wijze geld te sparen voor de komende conjunctuuromslag, noemde Biere
ma 'een uitermate zwak punt in het beleid van onzen Minister van Finan
ciën'.86
Lieftinck bestreed deze zienswijze. Weliswaar was de regering de Tweede
Kamer een eind tegemoet gekomen in haar bezwaren tegen de bezuinigin
gen, maar het voor publieke werken uitgetrokken bedrag was nog steeds
aanzienlijk lager dan dat in voorgaande jaren. En het feit dat de regering
geen geld wist te reserveren voor een komende conjunctuuromslag werd
veroorzaakt door de omstandigheid dat in de fase van wederopbouw waarin
Nederland verkeerde, nog steeds zeer grote overheidsuitgaven op velerlei
gebied noodzakelijk waren, zo zette Lieftinck uiteen.87
Het jaar erna meldde de minister van Financiën in de miljoenennota dat
in veel sectoren van het economische leven een terugkeer had plaatsge
vonden naar meer normale toestanden maar dat een hechte basis toch nog
steeds ontbrak. De betalingsbalans bleef het zorgenkind. Het streven bleef
daarom gericht op het bereiken van een evenwicht tussen enerzijds de na
tionale produktie en anderzijds het verbruik en de investeringen.88
Dit hield in dat de regering voor het begrotingsjaar 1950 opnieuw 'alleen
de hoogst nodige openbare werken op het programma' had g e z e t89 Toch
was voor Rijkswaterstaat ca. ƒ15 miljoen extra op de begroting uitgetrokken.
Dit niet geringe bedrag was echter hoofdzakelijk bedoeld voor onderhouds
werk. Het al jaren verwaarloosde onderhoud aan alle mogelijke waterstaats
werken begon nu toch, in tegenstelling tot de verwachting van het vorig
jaar, verontrustende vormen aan te nemen. Deze situatie kon het kabinet
niet langer verantwoorden, gezien 'de veelzijdige belangen, die met de goe
de staat van de waterstaatswerken zijn gemoeid’, aldus Lieftinck.90
Tijdens de algemene beschouwingen deed Drees een dringend beroep op
de Kamer dit jaar géén extra geld te vragen voor alle mogelijke belangen of
projecten. Het was immers evident dat de staatsuitgaven nog altijd te hoog
waren. De premier doelde overigens niet uitsluitend op de waterstaat, maar
hij gaf wel duidelijk aan dat hij zijn irritatie over de kritiek van het afgelo20
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pen jaar nog niet kwijt was: 'Elk kanaal, dat wij nog niet laten graven, elke
wegverbetering, die wij nog niet laten aanbrengen, elke brug, die wij nog
niet laten vernieuwen, is een grief tegen de Regering, die dan geacht wordt
een zuinigheid te betrachten, die de wijsheid bedriegt.' Drees zei voor de
'ontzaglijk moeilijke taak' te staan om bij zovele op zichzelf gerechtvaar
digde wensen en zo weinig financiële middelen het juiste beleid te voeren.91
A RP-fractievoorzitter Schouten toonde begrip voor Drees' standpunt,
maar meende dat het nu eenmaal de taak van de regering was een zodanig
beleid te voeren dat tegenstrijdigheden tussen kleine wensen en het grote
geheel konden worden overwonnen. Ook Tilanus merkte op het met de
strekking van Drees’ betoog eens te zijn, dat de Kamer de regering geen uit
gaven moest opdringen, maar alleen vanwege de bijzonder moeilijke finan
ciële omstandigheden van dat moment. Bovendien wees hij de premier
erop dat de regering een wens vanuit de Kamer om een begrotingspost te
verhogen, natuurlijk altijd naast zich neer kon leggen: 'Het zijn kredietposten, waarvan de Regering geen gebruik behoeft te maken.’92
Bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk voor Verkeer en W ater
staat gebeurde echter toch wat Drees met zijn oproep had willen voorko
men. Veel kamerleden gaven te kennen wel begrip te hebben voor de moei
lijke financiële situatie waarin het land zich bevond, maar bleven volhou
den dat Spitzen een onjuiste politiek voerde door zo weinig geld uit te trek
ken voor de uitvoering van nieuwe werken. Daarop vond een herhaling
plaats van de discussie van het jaar ervoor. Vertegenwoordigers van de
KVP, de ARP, de CHU, de PvdA en de VVD wezen wederom op het grote
economische belang (industrialisatie, werkgelegenheid, op gang brengen
van de handel met Duitsland) van de meest uiteenlopende infrastructurele
werken. Ook nu weer kregen de Twentekanalen, de Fries-Groningse kana
len, het Amsterdam-Rijnkanaal, een brug bij Alkmaar, een tunnel bij Velsen en de rijksweg Amsterdam-Utrecht de hoogste prioriteit.93 Overigens
had Spitzen voor laatstgenoemd project dit jaar voor het eerst een bedrag op
de begroting geplaatst (ƒ3.350.000), maar dat vond men bij lange na niet vol
doende. Voor de brug bij Alkmaar en de tunnel bij Velsen was nog steeds
niets begroot. De KVP'er Engelbertink verweet Spitzen dat onder diens lei
ding het departement van Verkeer en Waterstaat was verworden van weg
bereider tot sluitpost van de volkswelvaart.94
Maar ook Spitzen volhardde in zijn standpunt. Het paste per se niet in de
conjunctuurpolitiek om nu meer geld aan openbare werken te besteden.
Trouwens, het was volstrekt onmogelijk een bedrag van ca. ƒ141 miljoen de totale kosten van de door kamerleden als urgent bestempelde projecten extra aan waterstaat ter beschikking te stellen.95
Ook in tweede termijn bleven Algera (ARP) en Posthumus (PvdA) wij
zen op de absolute noodzaak van diverse werken. Spitzen week niet af van
zijn eerder ingenomen positie maar poogde wel de druk wat van de ketel te
halen. Zo beloofde hij aan Algera dat hij de kwestie van de Fries-Groningse
kanalen 'nogmaals onder ogen (zou) zien' en aan Posthumus dat de Friese
brug bij Alkmaar een zeer hoge plaats op de urgentielijst zou krijgen.96
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De discussie in de Eerste Kamer verliep volgens hetzelfde patroon als het
jaar ervoor; ook hier laakten sommige senatoren Spitzens openbare-werken-politiek. De PvdA'er Woudenberg vond dat de bewindsman zich er wel
erg gemakkelijk vanaf maakte door te zeggen: 'jullie vraagt zoveel, dat ge
allemaal niets krijgt.' Alsof met de aanleg van de Velser- en de IJ-tunnel bij
voorbeeld geen 'ontzaglijk grote economische belangen' voor heel het land
gemoeid waren, aldus Woudenberg.97
De VVD'er Wendelaar plaatste kanttekeningen bij het beleid van de mi
nister als geheel. Spitzen kon dan wel steeds komen aandragen met het ar
gument van de gebrekkige financiële middelen, maar bij de behandeling
van de begroting voor Verkeer en Waterstaat stond nu eenmaal niet het be
leid van de minister van Financiën, maar dat van de minister van Verkeer
en W aterstaat ter beoordeling. En de vraag was dus of Spitzen wel vol
doende opkwam voor de grote belangen van zijn departement. Met deze
uitspraken sloot Wendelaar nauw aan bij de kritiek van Engelbertink (KVP)
in de Tweede Kamer. Spitzen wees W endelaars kritiek van de hand. Hij
vond dat hij zijn werk naar behoren deed, al meende hij dat het al te gratuit
was te stellen dat hij het zonder meer goed deed.98
Net als het jaar ervoor werden door sommige senatoren niet alleen de
bezuinigingen op openbare werken, een uitvloeisel van de conjunctuurpo
litiek, bekritiseerd, maar werd ook de haalbaarheid van deze conjunctuur
politiek op zichzelf aan de orde gesteld. Ditmaal gebeurde dat door de
KVP'ers. Zij waren verontrust geraakt door de uitspraak van Spitzen, in de
MvA, dat bij een plotseling optredende werkloosheid weinig werkverschaf
fende waterstaatsprojecten echt startklaar waren. Spitzen probeerde de KVPfractie te sussen door deze uitspraak te relativeren: er zou in ieder geval
wel een aantal projecten zijn dat voor dadelijke uitvoering in aanmerking
kwam. Woordvoerder Kraaijvanger bleek echter maar ten dele tevreden ge
steld met dit antwoord. Wanneer de regering werkelijk een bewuste con
junctuurpolitiek voerde en echt iets van de jaren dertig had geleerd, dan
zou de minister van Verkeer en Waterstaat niet enkele, maar vele, over het
hele land verspreid liggende werkloosheidsprojecten gereed moeten heb
ben. Spitzen verweerde zich daarop zwakjes met de algemene opmerking
dat de KVP het zijns inziens te somber inzag.99
De toon van de miljoenennota van september 1950 was veel somberder
dan die van de eerdere nota's van het kabinet-Drees-Van Schaik. Lieftinck
zette uiteen dat de budgettaire toestand zich tot de zomer van 1949 gunstig
had ontwikkeld, maar dat het daarna bergafwaarts was gegaan. In september
was de Nederlandse gulden gedevalueerd en daarna was de situatie verder
'in ongunstige zin beïnvloed' door 'de besluiten der Ronde Tafel Conferen
tie, waarvan de gevolgen zich o.m. manifesteerden op militair gebied'. Een
en ander leidde ertoe dat het aanvankelijk geraamd begrotingsoverschot
voor 1950 ad ƒ20 miljoen omsloeg in een geraamd begrotingstekort van
ƒ367 m iljoen.100
Gelukkig, zo vervolgde de minister zijn betoog, had hij het begrotingste
kort voor 1951 beperkt weten te houden tot ƒ117 miljoen. Dit betekende ech
ter niet dat er nu geen reden meer was voor ongerustheid. Ook dit tekort
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dwong natuurlijk nog tot enorme terughoudendheid bij de overheid. Iedere
verdere verhoging van uitgaven, waar geen verhoging van middelen te
genover stond, zou slechts verantwoord zijn indien deze door verlagingen
elders kon worden gecompenseerd. Verder was het een dringender eis dan
ooit dat de betalingsbalans (en dan met name de handelsbalans) zou worden
verbeterd. Behalve een passende binnenlandse monetaire politiek zou een
verdere toeneming van de produktie daaraan kunnen bijdragen. En ten
slotte werden de reeds bestaande economische en financiële problemen nog
eens extra gecompliceerd door 'de gebleken noodzaak tot vergroting der mi
litaire paraatheid'.101 Hierbij doelde Lieftinck uiteraard op de toegenomen
internationale spanningen sinds het uitbreken van de Korea-oorlog in de
zomer van 1950.
Een lichtpuntje in Lieftincks vrij sombere uiteenzetting vormden zijn
mededelingen inzake de zogeheten tegenwaardefondsen bij De Nederlandsche Bank, fondsen die bij die bank werden gestort in het kader van het Eu
ropese Herstel Programma (Marshall-hulp). Voor 1951 zouden nog voor
ruim ƒ131 miljoen van die fondsen worden aangewend voor economisch
belangrijke projecten. Ging het overgrote deel hiervan, ƒ96 miljoen, naar de
opbouw van industrieën, een niet onaanzienlijk deel, ƒ22,5 miljoen, was
bestemd voor waterstaatsprojecten, en wel voor inpolderingen in het IJsselmeer en in de Biesbosch.102
Verder was Lieftinck er in geslaagd op de reguliere begroting (voor de
aanwending van Marshall-gelden werden speciale wetsontwerpen gemaakt)
van Verkeer en W aterstaat iets meer ruimte te creëren voor waterstaats
werken. Zo werd nu voor het eerst geld uitgetrokken voor de Friese brug bij
Alkmaar (bijna een half miljoen gulden) en voor de Velsertunnel (ƒ2,5 mil
joen). Ook voor landaanwinningswerken was meer geld op de begroting ge
plaatst.103
Voorts meldde de minister van Financiën nog dat hij een stelpost ad ƒ15
miljoen op de begroting van hoofdstuk XIV (Onvoorziene uitgaven) had
geplaatst 'ter voorkoming en bestrijding van het euvel der werkloosheid,
indien de noodzakelijkheid daartoe zich in het komende jaar onverhoopt
mocht voordoen'. Wanneer de werkloosheid werkelijk zou toeslaan en van
Rijkswege zou worden overgegaan tot uitvoering van openbare werken,
zouden de kosten daarvan echter niet ten laste van hoofdstuk XIV komen
maar 'van die hoofdstukken, waarop zij naar haar aard thuis horen'. Hier
mee doelde Lieftinck uiteraard met name op Verkeer en Waterstaat. Kenne
lijk had de regering de kritiek van een aantal kamerleden op haar conjunc
tuurpolitiek c.q. haar werkgelegenheidsbeleid, ter harte genomen. Tijdens
de algemene beschouwingen zou Lieftinck nog opmerken dat 'het optreden
van een belangrijke mate van werkloosheid beschouwd moet worden als
een van de grootste rampen, die ons land en ons volk kunnen treffen’.104
Tijdens die beschouwingen bleken verschillende fracties (ARP, CHU,
PvdA en VVD) een duidelijke koerswijziging te hebben ondergaan. Zij uit
ten nu hun bezorgdheid over de financiële gevolgen van de regeringsplannen voor het komende jaar: was wel voldoende rekening gehouden met de
'benauwende' hoogte van de staatsschuld? Zij vroegen zich bijvoorbeeld
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af of 'bepaalde investeringen in de publieke sector in de huidige omstan
digheden wel verantw oord’ waren, waarbij zij doelden op de in diverse
gemeenten in uitvoering zijnde 'omvangrijke werken' en op kapitaalverstrekkingen aan de PTT, de KLM en de NS.105 Tilanus, die twee jaar eerder
nog zo had gepleit voor de aanleg van een dijk van Marken naar het vaste
land, zei zich nu soms beklemd te voelen door de gigantische kapitaaluitga
ven bij onder andere waterstaatswerken. Hoewel hij eraan toevoegde de
indruk te hebben 'dat Waterstaat heel aardig met de millioenen weet om te
springen', vroeg hij zich toch steeds af: 'Kan dat alles nu maar? (...) denkt de
Regering soms: Na ons, na 1952, de zondvloed?'106
Lieftinck kwam - het was inmiddels twee maanden na indiening van de
miljoenennota en de economische situatie was nog niet verbeterd - de ka
merleden tegemoet die hun bezorgdheid over de staatsfinanciën kenbaar
hadden gemaakt. Hij zei op korte termijn met voorstellen te zullen komen
om ƒ100 h 150 miljoen op de overheidsuitgaven te bezuinigen. Maar het
verwijt dat de regering te laat zou zijn gekomen met dergelijke plannen en
zich schuldig had gemaakt aan onverantwoorde investeringen, wees hij re
soluut van de hand. Pas in de laatste maanden had de budgettaire ontwikke
ling werkelijk zorgwekkende vormen aangenomen.107
Drees trachtte aan de hand van de door kamerleden geuite kritiek aan te
tonen in welke moeilijke positie een regering zich ten overstaan van het
parlement welhaast per definitie bevond: 'Wanneer zij komt met concrete
voorstellen om iets te doen, is de enige weerklank: waarom zo weinig? (...)
Wanneer, tenslotte, aan het einde van het jaar, de rekening wordt opge
maakt, wordt tot de Regering gezegd: hoe is het mogelijk, dat ge zo royaal
zij t?!'108
Bij de behandeling van het hoofdstuk Verkeer en Waterstaat bleek dat
Drees met zijn opmerking over de inconsistente opstelling van het parle
ment de spijker op de kop had geslagen: niet alleen partijen die de totale
omvang van de rijksbegroting niet hadden gekritiseerd (KVP, CPN en SGP),
maar óók partijen die juist hun bezorgdheid hadden uitgesproken over het
al te kwistige uitgavenbeleid van de regering (ARP en VVD), meenden dat
Verkeer en W aterstaat te karig was bedeeld. Maar in tegenstelling tot de
premier, zou Spitzen deze parlementsleden hierop niet aanspreken.
Het werd Spitzen opnieuw 'persoonlijk' aangerekend dat Rijkswaterstaat
dit jaar weer met zo'n krap budget moest zien rond te komen.109 Want lag
het niet aan diens 'redelijk standpunt' in het kabinet, 'dat zijn Departement
in het geheel van het Regeringsbeleid voor een belangrijk deel de bezuini
gende slagen heeft moeten opvangen?' Zeer velen waren ervan overtuigd
dat uit de begroting voor Verkeer en Waterstaat duidelijk bleek dat dit de
partement fors werd ondergewaardeerd in zijn belang voor de ontwikkeling
van de Nederlandse economie.110
Net als het jaar ervoor in de Eerste Kamer, zette nu een woordvoerder
van de KVP in de Tweede Kamer vraagtekens bij de plaats van waterstaat in
het totaal van de conjunctuurpolitiek. Bij monde van Engelbertink betwij
felde deze partij of Rijkswaterstaat bij een plotseling omslaan van de con
junctuur w erkelijk in staat zou zijn binnen redelijke termijnen op grote
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schaal mensen aan werk te helpen. Bovendien, wat was eigenlijk het eco
nom isch nut van w aterstaatswerken die als werkgelegenheidsprojecten
naar voren werden geschoven?111 En Zegering Hadders (VVD) tenslotte wil
de wel eens weten of op de begroting geplaatste waterstaatswerken ook met
terdaad werden uitgevoerd. Hij zei de indruk te hebben dat de minister van
Financiën hiervoor nou niet altijd even vlot toestemming verleende. Wan
neer zijn vermoedens waar zouden zijn, hoopte hij dat Spitzen hier met
klem van redenen tegenop zou komen, want het kon toch niet zo zijn dat
niet-deskundigen, zoals ambtenaren van Financiën, de urgentie van water
staatswerken zouden bepalen.112
Spitzen verdedigde zich tegen de kritiek door opnieuw te wijzen op 's
lands benarde financiële toestand, waarvan eenieder wist dat de Korea-crisis
deze nog eens verergerd had. Het was volgens hem echter niet waar dat
Verkeer en W aterstaat onevenredig grote offers zou hebben gebracht. Hij
had er wel bewust naar gestreefd de uitgaven tot de strikt noodzakelijke te
beperken, maar een verantwoorde uitvoering van de dienst was natuurlijk
altijd voorop blijven staan. Deze overwegingen hadden ertoe geleid dit jaar
wat meer geld - ca. ƒ7 miljoen - aan waterstaatsprojecten te besteden dan het
jaar ervoor. En dit was echt niet onverantwoord weinig.
Bij het bepalen van de projecten waaraan dit geld zou worden besteed,
lette de minister enerzijds op het arbeidsintensieve karakter ervan en an
derzijds op het nut voor het algemene economische bestel. Vanzelfspre
kend gold voor èlk project, ongeacht of het een hoge of een lage urgentie be
zat, dat het economisch nuttig moest zijn. De beslissing om op de begroting
toegestane gelden ook metterdaad te besteden, zo zette Spitzen tenslotte uit
een, hing af van veel factoren, die door ambtenaren van verschillende de
partementen werden afgewogen. Onder meer speelden conjunctuur-politieke overwegingen hierbij een rol.113Impliciet gaf Spitzen met dit antwoord te
kennen dat begrote werken inderdaad niet altijd werden uitgevoerd.
In de Eerste Kamer vond de begrotingsbehandeling voor 1951 pas plaats
nadat het kabinet-Drees-Van Schaik was gevallen en het tweede kabinetDrees was aangetreden. De algemene beschouwingen stonden hier in het
licht van de zeer moeilijke economische situatie waarin Nederland zich
nog steeds bevond en de sombere vooruitzichten. Als gevolg van de deva
luatie in september 1949, de liberalisatie van het handels- en betalingsver
keer alsmede de repercussies van de gebeurtenissen in Korea in de zomer
van 1950, was het betalingsbalanstekort in een zorgwekkend tempo geste
gen. Vrijwel de gehele Kamer maakte zich hierover ernstig ongerust. Meer
malen weerklonk het verwijt dat de regering te laat met een juiste voorlich
ting over de ware aard van de crisis was gekomen en tevens dat zij te royaal
had geïnvesteerd in de publieke sector.114
Lieftinck bestreed beide aantijgingen. Het Nederlandse volk was wel de
gelijk goed voorgelicht en de overheid had in de jaren na 1948 juist heel
weinig geïnvesteerd. En 's lands schatkistbewaarder wees er daarbij terecht
op dat juist 'herhaaldelijk in de Staten-Generaal met kracht was aangedron
gen op het versnellen van het tempo van de uitvoering van openbare wer
ken: wegen, kanalen, bruggen, landaanwinning en wat dies meer zij', maar
25

Hoofdstuk I Spitzen kleurloze minister van Verkeer en Waterstaat

dat hij het was geweest die 'al zijn krachten had aangewend om dergelijke
investeringen in de openbare sector binnen aanvaardbare grenzen te hou
den’. In tweede termijn voegde hij hieraan toe: '(...) met uitzondering m is
schien van de Noordoost- en Zuidoostpolder, waar belangrijke bedragen ten
koste worden gelegd aan het droogleggen en cultuurrijp maken van nieuwe
agrarische gebieden'.115
Het begrotingshoofdstuk voor Verkeer en W aterstaat werd verdedigd
door minister Wemmers. Vergeleken met de behandeling in de Tweede Ka
mer bleek het begrip voor het magere budget voor waterstaatswerken ruim
schoots te zijn gegroeid. De senatoren wezen niet op allerlei projecten waar
van de uitvoering beslist niet langer uitgesteld kon worden, integendeel,
sommigen drongen zelfs nadrukkelijk aan op verdergaande versobering.116
Op de door Spitzen opgestelde begroting was trouwens, in april 1951, al het
een en ander afgedongen als gevolg van een door Lieftinck ingezette bezui
nigingsoperatie. Zo was het extra bedrag voor waterstaatswerken k f7 mil
joen al met ƒ ! miljoen teruggebracht.117
Toch werd nog een enkel verzoek om meer geld gehoord. ARP-woord
voerder 'Tjalma wees bijvoorbeeld op het gevaar van achterstallig onder
houd, waarvoor de rekening in een later stadium dubbel en dwars zou wor
den gepresenteerd. En de KVP informeerde weer, ditmaal bij monde van
Kraaijvanger, naar de mogelijkheden van het departement om plots toe
slaande werkloosheid op te vangen.118
Samengevat kan men stellen dat er vanuit het parlement in de periode
1948-1951 veel kritiek kwam op het regeringsbeleid ten aanzien van (infra
structurele) waterstaatswerken. Men vond het onjuist dat een aantal urgen
te werken niet met de grootst mogelijke spoed werd uitgevoerd. Het Am
sterdam-Rijnkanaal bijvoorbeeld werd door vrijwel alle woordvoerders als
zodanig aangemerkt. Alleen een deel van de PvdA-fractie sprak zich na
drukkelijk uit vóór het gevoerde beleid. Opmerkelijk was overigens dat
bijna niemand van de woordvoerders eraan ontkwam om naast een aantal
'echt' grote werken, ook minstens één waterstaatswerk in zijn onmiddellij
ke woonomgeving als zeer urgent en van een groot nationaal belang te be
stempelen. De kritiek op het waterstaatsbeleid was in het eerste regerings
jaar het scherpst, zij verflauwde in het derde jaar als gevolg van de budget
taire problemen van het kabinet.
Drees, Lieftinck en Spitzen beriepen zich op de door de regering voorge
stane conjunctuurpolitiek. De kamerleden konden dit echter niet rijmen
met de eveneens door de regering beleden politiek om Nederland in een
hoog tempo te industrialiseren. Hoe zou die succesvol kunnen zijn bij de
huidige stand van Nederlands infrastructuur? Bovendien bestonden er ook
twijfels, met name bij de KVP, over de toepasbaarheid van de conjunctuur
politiek bij een plots verslechterende werkgelegenheid. Alsof de geprojec
teerde grote openbare werken in zo'n staat van voorbereiding verkeerden
dat zij massale werkloosheid onmiddellijk konden opvangen.
Het kabinet zag in de steeds terugkerende kritiek van kamerleden geen
reden zijn beleid te wijzigen. Wel haalde minister Spitzen tijdens de debat
ten over de begrotingen voor 1949 en 1950 de druk enigszins van de ketel
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door enige concessies te doen. In het eerste jaar verhoogde hij de begroting
van een aantal waterstaatswerken met bijna ƒ6 miljoen; in het tweede jaar
plaatste hij het veelgevraagde brugproject bij Alkmaar hoog op de urgentielijst. De invloed van de Kamer beperkte zich derhalve tot het iets versneld
doen uitvoeren van bepaalde werken.
Drees, tenslotte, ergerde zich dikwijls aan het paradoxale gedrag van ver
schillende parlem entsleden om enerzijds méér uitgaven voor openbare
werken te bepleiten, maar tegelijkertijd de rijksuitgaven als totaal onver
antwoord hoog te noemen. Hij kwam tot de slotsom dat een regering het
nooit echt goed kon doen.
Landaam vinning
Het kabinet-Drees-Van Schaik leek niet van plan te zijn veel geld te investe
ren in de verdere drooglegging van het IJsselmeer. In het regeerprogram
stond slechts dat 'aandacht (zou) worden gewijd' aan de aanwinning van
nieuw land en koningin Juliana meldde in de troonrede: 'De indijking der
Zuiderzee wordt verder voorbereid.' Deze formuleringen voorspelden geen
spectaculaire uitbreiding van Nederlands grondgebied.
Inderdaad was op de begroting voor het Zuiderzeefonds voor verdere
(voorbereiding van) indijking en droogmaking van het IJsselmeer slechts
ƒ200.000 uitgetrokken.119 Voor kleinere landaanwinningsprojecten die reeds
in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeerden was wat meer geld
uitgetrokken: ƒ2,5 miljoen voor werken in Groningen en Friesland en ƒ1,5
miljoen voor werken in het Zuider Sloe, een in Zeeland gelegen water tus
sen Walcheren en Zuid-Beveland.120
Met uitzondering van de VVD tekenden alle partijen protest aan tegen de
karige uitgaven voor landaanwinning. Hoe had de regering hiertoe kunnen
besluiten? Het belang van uitbreiding van cultuurgrond was toch evident?
In de eerste plaats omdat de Nederlandse landbouwproduktie daarmee in
omvang zou kunnen toenemen, waardoor Nederland minder afhankelijk
zou zijn van het buitenland voor de invoer van agrarische produkten. Dat
was niet alleen van veel belang voor de deviezenpositie, maar ook voor het
geval Nederland opnieuw in een oorlog zou worden betrokken (van dit
laatste argument wenste de CPN zich overigens nadrukkelijk te distantië
ren).
In de tweede plaats vond een parlementaire meerderheid inpoldering
zeer wenselijk omdat deze de landhonger onder het agrarische bevolkings
deel zou kunnen stillen en werk voor tienduizenden zou kunnen opleve
ren. Minder mensen zouden hun toevlucht tot emigratie behoeven te ne
men. Bovendien, het bestaande tekort aan goede cultuurgrond werd alleen
maar groter. De bevolking in Nederland groeide explosief, waardoor veel
cultuurgrond werd opgeslokt door woningbouw en infrastructurele werken,
zoals wegen en vliegvelden.121
De CHU'er De Ruiter, die de post inpoldering een 'stiefmoederlijke tak
van dienst' noemde (sinds de bevrijding was slechts ƒ6 miljoen hiervoor
uitgetrokken), vond dat landaanwinning 'absoluut geboden' w as.122 En de
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ARP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Schouten betoogde: 'Als er nu
één zaak is, welke uit een oogpunt van verhoging van de nationale produc
tie urgent moet worden geacht, dan is het toch wel de uitbreiding van de op
pervlakte van de bodem, geschikt voor cultuur. Ik meen dat dit in confesso
is voor het Kabinet en de Kamer.'123
Spitzen bleek inderdaad niet ongevoelig voor deze argumenten en stelde
ƒ 1 miljoen extra ter beschikking voor voorbereidende werkzaamheden aan
de Zuiderzeepolders. Van meer waarde was echter de toezegging van de
minister dat het jaar erna de inpoldering van de Zuiderzee 'met kracht' zou
worden voortgezet. Het kamerlid Vondeling (PvdA) noemde deze beslis
sing zelfs 'stellig de belangrijkste (...) die deze Minister heeft genomen in de
afgelopen maanden'.124
Op de suggestie van kamerleden om M arshall-gelden aan te wenden
voor de Zuiderzeewerken, antwoordde Spitzen dat de mogelijkheid daartoe
bestond.125 En op de veel gestelde vraag naar de volgorde van inpoldering eerst de Zuid-Oostpolder (Flevopolder) of eerst de Zuid-Westpolder (Mar
kerwaard) - zei Spitzen dat 'in de kringen van de dienst, die deze werken
voorbereidt’ een voorkeur was ontstaan voor de Zuid-Oostpolder, maar dat
een beslissing daarover nog niet genomen was.126
Overigens hielden de kamerleden niet alleen pleidooien voor de grootse
Zuiderzeewerken, maar ook voor kleinere landaanwinningswerken zoals
de Braakman, een water in Zeeuwsch-Vlaanderen, en de Biesbosch. Sommi
gen vonden ook dat de Waddenzee moest worden ingepolderd. Met een be
roep op Nederlands precaire financiële situatie wees Spitzen dergelijke ver
zoeken resoluut van de hand.
Het jaar erna meldde Lieftinck in de miljoenennota dat het voornemen
om geld uit de M arshall-pot127 te besteden aan de Zuiderzeewerken, con
crete vorm begon te krijgen. Met de Verenigde Staten werden hierover onderhandelingen gevoerd.128 Daar die gesprekken ten tijde van de begro
tingsbehandeling nog steeds gaande waren, vormden de Zuiderzeewerken
op dat moment nauwelijks onderwerp van discussie. Men wilde alleen we
ten wat er zou gebeuren wanneer de VS niet akkoord zouden gaan met de
plannen. Spitzen wuifde elke vorm van ongerustheid in deze weg: 'De onderhandelingen hierover zijn gaande en ik geloof, dat het nauwelijks moge
lijk is om uit de gehele economische bezigheid van Nederland een object te
noemen, dat meer internationaal, en ook zeker in Amerika, de aandacht
heeft getrokken dan de Zuiderzeewerken. Elke ontmoeting met een nieuwe
Amerikaan brengt het gesprek, wanneer het niet gaat over persoonlijke
dingen, binnen vijf minuten op de Zuiderzeedijk en de inpolderingen.’129
Een aantal kamerleden, met name uit de confessionele hoek (CHU, KVP
en SGP), vroeg ook nog de aandacht voor allerlei kleinere landaanwinningsprojecten. In totaal was hiervoor op de begroting voor 1950 ƒ3,7 mil
joen uitgetrokken.130 Tevens werden er weer vragen gesteld over de mo
gelijkheden om de Waddenzee in te polderen.131 Spitzen beriep zich op de
economische situatie, die het zijns inziens niet toeliet nog meer geld in
landaanwinning te steken.132
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In m aart 1950 bleek dat de onderhandelingen met de Amerikaanse rege
ring succesvol waren geweest. Onder de verantwoordelijkheid van minister
Spitzen werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, getiteld:
'Wijzigingen van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Zuider
zeefonds voor het dienstjaar 1950 (kosten, verbonden aan de verdere inpol
deringen in het IJsselmeer)'. Deze begroting werd met maar liefst ƒ20 mil
joen verhoogd voor de indijking en de droogmaking van de (Zuid) Oostpolder.133
Opm erkelijk was de reactie van een aantal Tweede Kamerleden op dit
wetsontwerp. Hadden woordvoerders van alle grote partijen zich steeds fer
vente voorstanders getoond van verdere inpoldering, nu stelden 'vele le
den' in het VV plots de vraag of het economisch en sociaal wel verant
woord was het Zuiderzeeproject, waarvan de totale kosten op ƒ375 miljoen
werden begroot, op dat moment voort te zetten. Men vroeg zich af of het
niet verstandiger was een deel van de tegenwaardegelden beschikbaar te
stellen voor inpoldering van de Biesbosch, waar 'met veel minder kapi
taalsinvestering verhoudingsgewijs veel meer te bereiken zou zijn'. Een
aantal anderen wees dit 'Biesbosch-voorstel' overigens direct van de hand.
Een niet zeer wel overwogen inpoldering van de Biesbosch zou tot gevolg
kunnen hebben 'dat belangrijke gebieden, waaronder dat van de stad Dor
drecht, door het water zouden worden bedreigd'. Bovendien zou veel na
tuurschoon verloren gaan.134
Spitzen repliceerde in zijn MvA dat de verdere inpoldering van de Zui
derzee, zowel economisch als sociaal, volkomen verantwoord was. Om dit
aan te tonen gebruikte hij, ironisch genoeg, dezelfde argumenten als die
welke de Kamer twee jaar eerder had gebruikt om de minister van zijn on
gelijk te overtuigen, toen niets voor de Zuiderzeewerken was uitgetrokken.
Economisch, zo zei Spitzen, waren de polders van belang omdat een grote
oppervlakte cultuurgrond van uitstekende kwaliteit aan Nederland zou
worden toegevoegd; sociaal waren zij van belang omdat zij blijvend aan
veel handen werk zouden verschaffen.
Wat betreft de suggestie een deel van de tegenwaardegelden voor inpol
dering van de Biesbosch aan te wenden, maakte Spitzen bekend dat de Ne
derlandse regering reeds overleg voerde met de Verenigde Staten om een
bedrag van ca. ƒ2,5 miljoen voor dit project te reserveren.135 De bezwaren
tégen inpoldering van de Biesbosch relativeerde Spitzen als volgt. De toe
neming van het risico voor Dordrecht om bij stormvloedstanden onder wa
ter te lopen, zou ook zonder inpoldering bestaan (als gevolg van de alsmaar
voortschrijdende opslibbing); het verloren gaan van natuurschoon noemde
Spitzen 'een inhaerent gevolg van verhoging van de productiviteit van de
bodem '.136
Er waren ook kamerleden die kritiek hadden op het feit dat zij op geen
enkele wijze waren betrokken bij het besluit om allereerst de Zuid-Oostpolder droog te leggen. En de voorbereidingen voor de drooglegging van deze
polder waren nu al zó ver gevorderd dat het weinig zin had nu nog een
voorkeur uit te spreken voor de Zuid-Westpolder. Daarom voelden deze
leden zich 'voor een kostbaar voldongen feit' gesteld. Nadat Spitzen in de
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MvA had geprobeerd dit verwijt te weerleggen, kwam de KVP’er Engelbertink er tijdens de plenaire behandeling van het wetsontwerp op terug. Hij
zette uiteen dat de Kamer praktisch gezien slechts de keuze had tussen dit
plan (sommige aanbestedingen voor werkobjecten in de Zuid-Oostpolder
hadden zelfs al plaatsgevonden!) 'of .... voorlopig niets. En dat ze dit laatste
niet wil, weet de Minister.' De KVP'er zei dat hij en zijn politieke vrienden
'zeer ernstig' teleurgesteld waren over dit optreden van de m inister en
hoopten dat de minister in de toekomst 'een betere vorm voor het verkeer
met de Kamer’ zou vinden.137
De minister gaf toe dat een negatieve uitspraak van de Kamer inderdaad
complete stilstand van de Zuiderzeewerken zou betekenen en niet het in
slaan van een andere richting. Een stilstand van de voorbereidingen had hij
onverantwoord geacht. Hij beloofde echter zijn best te doen dergelijke situa
ties in het vervolg te voorkomen.138
Overigens bleek tijdens de openbare behandeling elke twijfel over de
juistheid van de voorgenomen enorme investeringen te zijn weggenomen.
Een ieder bleek er nu van overtuigd dat de economische, de sociale en de al
gemeen m aatschappelijke betekenis van uitbreiding van N eerlands cul
tuurgrond van dien aard was dat zij de financiële investering - zo’n ƒ10.000
per hectare nieuwe grond - ruimschoots goedmaakte. Algera (ARP), zeer in
genomen met het wetsontwerp, zei bijvoorbeeld: 'Meer dan ooit moeten we
erop bedacht zijn de bestaansm ogelijkheid van ons volk te vergroten.'
Vandaar dat hij de gelegenheid aangreep, in deze voor landuitbreiding ge
schikte sfeer, ook nog een pleidooi te houden voor inpoldering van de
Waddenzee. Spitzen beloofde dit voorstel 'in ernstig beraad' te nemen. Het
wetsvoorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.139
In de Eerste Kamer was men onverdeeld ingenomen met het wetsvoor
stel. Men noemde deze wijze van financiering van verdere inpoldering in
het IJsselmeer 'een sterk voorbeeld van goede besteding van ECA-gelden'.
De wet verscheen op 7 juni 1950 in het Staatsblad (nr. K 216).140
Drie maanden later werd bij de Tweede Kamer een soortgelijk wetsont
werp ingediend. Ditmaal om de wettelijke goedkeuring te verkrijgen ƒ2,5
miljoen uit 'de guldenstegenwaarde van de onder het Europese Herstel
Programma ontvangen schenkingen' te gebruiken voor de verdere verbete
ring van de waterstaatkundige toestand in het gebied van de benedenrivie
ren i.c. de inpoldering van de Biesbosch. In het debat over dit wetsontwerp,
gevoerd in april 1951 onder minister Wemmers, vormde de veiligheid van
Dordrecht het belangrijkste punt. Nadat de onzekerheid hieromtrent uit de
weg was geruimd, stond niets de aanneming van het wetsontwerp meer in
de weg. Er werden bezwaren geopperd tegen het verloren gaan van natuur
schoon en van recreatiem ogelijkheden, maar de voordelen van landaan
winning wogen toch zwaarder. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. Na aanvaarding door de Eerste Kamer, werd de
wet vastgesteld op 10 augustus 1951 (Stbl. 362).141
Tijdens de begrotingsbehandelingen voor 1951 maakten landaanwinningsprojecten nauwelijks nog onderwerp van discussie uit. De Zuiderzee
werken werden voortgezet, ook aan een aantal kleinere projecten werd ge-
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w erk t142 en het parlem ent bleek tevreden. Alleen waren sommigen van
mening dat meer haast gemaakt diende te worden met het onderzoek naar
een eventuele inpoldering van de Waddenzee. Algera bijvoorbeeld drong
aan op de instelling van een staatscommissie, maar Spitzen vond dat nogal
voorbarig gezien het stadium waarin het technisch onderzoek zich op dat
moment bevond.143
Vermeld zij hier alleen nog het betoog van de VVD-senator Louwes. Hij
meende dat in de Zuiderzeewerken, die zijns inziens behoorden tot Neder
lands beste prestaties, 'een zekere propagandistische kant' lag die niet moest
worden veronachtzaamd. De Nederlandse regering zou hiermee haar voor
deel moeten doen. Hij vervolgde: 'Het behoeft niet te gebeuren op de bral
lende wijze, waarop Mussolini de drooglegging van de Pontijnse Moerassen
heeft aangekondigd, maar wanneer men let op de waarde, die de Amerika
nen hechten aan de werken in de Tennessee-valley en hiermede vergelijkt
wat wij presteren bij de Zuiderzeewerken, dan kunnen wij dat gerust uit
dragen.' Nu Nederland in Indonesië een imperium had verloren, was het
wellicht mogelijk via deze weg van waterbouwkunde en cultuurtechniek
een ander imperium op te bouwen. Het hier gepresteerde zou de aandacht
van de wereld kunnen trekken en op die manier zou de invloed van N e
derland in de wereld groot kunnen blijven of zelfs groter kunnen worden,
aldus Louwes.144
Wemmers vond dat Louwes er zeer terecht de aandacht op had gevestigd
dat meer publiciteit aan de Zuiderzeewerken moest worden gegeven. Hij zei
dan ook gaarne bereid te zijn 'deze suggestie van de geachte afgevaardigde
over te nemen en na te gaan, op welke wijze wij hier tot een grotere ver
breiding van kennis en inzicht van hetgeen daar gebeurt, kunnen bijdra
gen'.145
W aterhuishouding

Inleiding
Nederland is een waterrijk land. Ongeveer de helft van zijn oppervlakte ligt
onder de zeespiegel. Grote rivieren, de Maas en verschillende takken van de
Rijn, veelal uitmondend in de Rijndelta, doorsnijden het midden van het
land. De bescherming van het land tegen de zee en het in goede banen lei
den van de rivieren behoren tot de belangrijkste taken van de waterstaat. H.
Vos, minister van Verkeer en W aterstaat tijdens het kabinet-Beel formu
leerde het als volgt: 'Het is deze dienst, die de technische voorwaarden heeft
geschapen, en in stand houdt, waardoor het mogelijk is met tien miljoen
mensen in dit lage land aan de zee te wonen en te werken.'146
Het begrip waterstaat, een typisch Nederlands woord, dat zich nauwelijks
laat vertalen, gaat ver terug in de vaderlandse geschiedenis. 'Eigenlijk', zo
schreef F.C.H. Meeuwsen, de auteur van het gedenkboek Twee eeuwen wa
terstaatswerken, 'is er altijd in ons woongebied in zekere zin een "Water
staat" geweest, want op het ogenblik, dat de eerste bewoners in de strijd van
de zee tegen ons land ingrepen, werd de "Waterstaat" geboren.'147
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Een van de grootste problemen van de waterhuishouding is het feit dat
'alles met alles' samenhangt. Het kanaliseren van een rivier, het afdammen
van een zeearm, het inpolderen van een waterplas: niets kan plaatsvinden
zonder dat die ingreep consequenties heeft voor de waterhuishouding in
een ander deel van het land. Daarbij gaat het niet alleen om de kwantitatie
ve aspecten (af- of toenemende hoeveelheid water) maar ook om de kwali
tatieve (verzanding, verzilting).

De slechte bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel en de waterstaatkundige
toestand in het gebied van de benedenrivieren
Ten tijde van het kabinet-Drees-Van Schaik concentreerde de parlementaire
aandacht inzake de waterhuishouding zich op twee, onderling samenhan
gende problemen. De eerste betrof de slechte bevaarbaarheid van de Gel
derse IJssel, al jaren onderwerp van politieke discussie, en de tweede betrof
de waterstaatkundige toestand in het gebied van de benedenrivieren.148 Dit
gebied strekte zich uit ten westen van de lijn Gouda-Vreeswijk-GorinchemLith, met als noordelijke grens de Hollandse IJssel-Rotterdamse Waterweg
en als zuidelijke de Oosterschelde. De waterstaatkundige toestand hier werd
door verschillende factoren nadelig beïnvloed. Voor het eerste begrotings
jaar, 1949, was voor een verbetering van deze situatie een bedrag van ƒ4,7
miljoen uitgetrokken. Voor de IJssel was voor 1949 niets beschikbaar ge
steld.
In het VV wilden nogal wat kamerleden weten hoever de plannen voor
een betere bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel gevorderd waren, bezien in
het licht van de gehele waterhuishouding. Dit laatste voegden zij eraan toe
omdat m inister Vos hun in het jaar ervoor overtuigend had weten uit te
leggen dat het (Gelderse) IJsselprobleem niet op zichzelf stond.149 In zijn
MvA zette Spitzen daarna omstandig uiteen waarom vooralsnog niet kon
worden begonnen met verbeteringen aan die rivier. Eerst zouden de pre
cieze gevolgen daarvan op de rest van Nederlands waterhuishouding, en
dan met name op die in het gebied van de benedenrivieren, bekend moeten
zijn.
De waterstaatkundige toestand in dat gebied van de benedenrivieren, in
de zuidwesthoek van de provincie Zuid-Holland, baarde de minister name
lijk veel zorgen. In de eerste plaats omdat de verzilting daar in hoog tempo
toenam (het zeewater drong steeds dieper het land in als gevolg van onder
andere de verbetering van de riviermonden en de daling van de bodem) en
juist de hoeveelheid zoet water een steeds dringender probleem aan het
worden was. De behoefte aan zoet water nam toe als gevolg van de groei
ende bevolking, de toenemende industrialisatie en een intensieve beoefe
ning van land- en tuinbouw, terwijl de beschikbare hoeveelheid afnam. De
verzilting in het gebied van de benedenrivieren was niet de enige oorzaak
van een verminderde hoeveelheid zoet water van goede kwaliteit in dat ge
bied - ook bijvoorbeeld het lozen van afvalwater door industrieën en een
verbeterde drainage in de agrarische sector waren hier debet aan - maar wel
de belangrijkste. Terloops wees Spitzen erop dat een van de grootste voorde32
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len van de afsluiting van de Zuiderzee dan ook in feite was geweest, althans
voor het noorden van het land, het ontstaan van een groot reservoir zoet
water.
In de tweede plaats vormde de waterstaatkundige situatie in het gebied
van de benedenrivieren een bron van zorgen voor de minister omdat het
gebied niet optimaal beveiligd was tegen overstromingen. De in 1939 inge
stelde Stormvloedcommissie was na enkele jaren van onderzoek tot deze
slotsom gekomen. Zij had er bovendien op gewezen dat de kansen groot
waren dat daar in de toekomst steeds hogere stormvloeden zouden optre
den.150
Aangezien een verbeterde IJssel zou inhouden dat deze rivier méér water
aan de Rijn zou onttrekken, zou dat dus tegelijkertijd betekenen dat minder
(zoet) water, via de Waal of via de Nederrijn en de Lek, richting Zuid-Hollandse eilanden zou stromen. Dat zou de waterstaatkundige situatie daar
derhalve nog verder verslechteren. Daarom kon, aldus de minister, niets
aan de bevaarbaarheid van de IJssel worden gedaan zolang er geen metho
den ontwikkeld waren om verzilting en zeer hoge stormvloeden in het be
wuste gebied doeltreffend te bestrijden. Veel onderzoek zou nog nodig
z ijn .151 Aangezien in ieder geval wel vaststond dat het afdammen van de
Brielse Maas en het indijken van de Biesbosch de waterstaatkundige situatie
in het zuidwesten van Zuid-Holland gunstig zou beïnvloeden, was voor
deze werken een kleine ƒ5 miljoen op de begroting geplaatst.152 Bij de mon
delinge behandeling van de begroting gaven woordvoerders van alle con
fessionele partijen (ARP, CHU, KVP en SGP) en van de VVD te kennen
ernstig teleurgesteld te zijn over het feit dat voor een betere bevaarbaarheid
van de Gelderse IJssel wederom geen geld was uitgetrokken. Het zou voor
het oosten van het land in het algemeen, en voor het stroomgebied van die
rivier en voor Twente in het bijzonder, van zeer groot economisch belang
zijn wanneer deze rivier nu eindelijk eens beter toegankelijk zou worden
voor de scheepvaart. Zo zou onder andere een veel hoger rendement ver
kregen kunnen worden van de Twente-Rijnkanalen, die immers voor hun
aansluiting op de Rijn afhankelijk waren van de Gelderse IJssel.
Algera (ARP), die wel begrip had voor de complexe problemen van de
Nederlandse waterhuishouding, meende toch dat een kanalisatie snel mo
gelijk moest zijn. 'Het komt mij voor’, zo sprak hij, 'dat de zo bekwame in
genieurs, die Nederland het voorrecht heeft te bezitten, de wegen weten te
vinden om de verziltingsgevaren te bestrijden.' De Ruiter (CHU) en Engelbertink (KVP) wezen op het feit dat de belofte iets aan de Gelderse IJssel te
doen al vele jaren geleden gedaan was (1919) en dat er nu toch echt spoedig
aan deze 'lijdensweg' een eind diende te komen. Laatstgenoemde en Zegering Hadders (VVD) verwezen naar de onder minister Vos aangenomen
m otie-Roolvink (KVP) - enkel de PvdA had toen tegen gestemd - waarin
werd gesteld dat er op korte termijn iets moest gebeuren. Engelbertink ver
langde nadrukkelijk nadere inlichtingen van de minister over deze 'zo ern
stige situatie'.153
De politieke verhoudingen waren nog precies dezelfde als onder Vos.
Ook nu zat de PvdA op een andere lijn dan de rest van de Kamer, bij
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monde van Posthumus, die de IJsselkwestie 'eigenlijk een van de meest be
heersende vraagstukken (...) die ons land kent' noemde. Hij was het eens
met.Spitzens beleidsvoornemen om eerst een grondig onderzoek te verrich
ten alvorens tot kanalisatie over te gaan. Die motie-Roolvink kon het jaar
ervoor dan wel aangenomen zijn maar de regering had toch de vanzelf
sprekende verplichting met nieuwe aspecten, in casu de toenemende verzil
ting, rekening te houden.154
Spitzen benadrukte in zijn repliek opnieuw, tot zijn leedwezen zoals hij
eraan toevoegde, dat een 'nauwgezette en veelomvattende studie' beslist
noodzakelijk was alvorens op verantwoorde wijze veranderingen aan de
IJssel konden worden aangebracht. Dat hield intussen niet in, zo vervolgde
hij, dat er in het geheel niets kon worden gedaan om de waterhuishouding
in Nederland te verbeteren, om enerzijds de IJssel beter bevaarbaar te ma
ken en anderzijds de verzilting aan te pakken. Zo kon er gewerkt worden
aan de verruiming van het Pannerdensch Kanaal (het kanaal tussen Pannerden en Arnhem), de afdamming van de Hollandse IJssel en de afsluiting
van de Brielse Maas.155
De kamerleden toonden zich over het algemeen verheugd over Spitzens
mededelingen dat in ieder geval alvast bepaalde onderdelen werden uitge
voerd, maar Zegering Hadders en Engelbertink bleven toch met klem op
spoed aandringen.156
Het jaar erna, bij de begrotingsbehandeling voor 1950, vormde vooral de
'geslotenheid’ van Rijkswaterstaat het mikpunt van kritiek. Er zouden te
weinig mededelingen naar buiten komen over de grote waterstaatkundige
problemen waarmee Nederland op dat moment te kampen had en over de
stand van zaken van het onderzoek daarnaar. Veel kamerleden achtten die
geslotenheid onjuist omdat de problemen direct de bewoonbaarheid en produktiviteit van een groot deel van ons land betroffen en veel mensen dus
belang hadden bij goede informatie.157
Spitzen bracht daar tegenin dat het onverstandig zou zijn als Rijkswater
staat met officiële publikaties naar buiten zou treden waarin onvoldoende
gerijpte denkbeelden zouden worden verwoord. Dat gold natuurlijk altijd
al, maar zeker aangaande de zo ingewikkelde kwesties als die op dat m o
ment op waterstaatkundig terrein speelden en in hun onderlinge sam en
hang werden onderzocht: de verdeling van het beschikbare zoete water, de
bestrijding van de verzilting, de kans op hogere stormvloedstanden in het
gebied van de benedenrivieren en de verlaging van de rivierbodems. Niet
alleen werden rapporten over dergelijke technische zaken toch nauwelijks
gelezen maar bovendien zou men wat nu alleen nog studieobjecten waren,
in claims voor de toekomst kunnen gaan omzetten.158
Twee maanden later zou deze kwestie ook aan de orde komen in de mi
nisterraad. De raad discussieerde over 'de verhouding tussen het kabinet en
de Tweede Kamer ten aanzien van een aantal binnenlandse vraagstukken
met een technisch karakter', naar aanleiding van vragen van de commissie
voor openbare werken en waterstaat. Drees noemde het in wezen niet juist
in een vroeg stadium gegevens te verstrekken, 'aangezien de Kamer niet bij
de voorbereiding der wetgeving is betrokken’. En Lieftinck vond het gevaar34
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lijk aan kamerleden i.c. de zojuist genoemde commissie een overzicht te
geven van studieobjecten, waaraan op dat ogenblik werd gewerkt, 'temeer
daar het Kabinet deze plannen nog niet heeft gezien’. Spitzen beloofde
daarna erop toe te zien 'dat er bij het contact met de Kamer geen enkele toe
zegging zal worden gedaan en dat de directeur-generaal van de Waterstaat159
zich zal beperken tot toelichting op zaken, die reeds in de begroting zijn
vervat'.160
Behalve over de geslotenheid van Rijkswaterstaat werd Spitzen in de
Tweede Kamer ook gekapitteld over het feit dat hij de Gelderse IJssel nog
steeds liet voor wat zij was: een slecht bevaarbare rivier. Sprekers beseften
wel dat hun gevraag vervelend werd, maar de zaak begon nu toch werkelijk
de spuigaten uit te lopen.161 Zelfs Posthumus, die steeds zo veel begrip had
getoond voor de lange duur van het noodzakelijke onderzoek, begon
genoeg te krijgen van het voortdurende uitstel. Vooral omdat de minister
alsmaar andere argumenten te berde bracht. Het leek er toch wel erg op dat
hij de Kamer aan het lijntje hield, toen hij opmerkte dat de verwoesting in
de oorlog van een bureau waarin zich veel onderzoeksmateriaal had be
vonden, voor vertraging zorgde. Alsof men zich nu pas realiseerde dat de
verwoesting van dat gebouw van invloed was op de voortgang van het on
derzoek.162
Spitzen probeerde de kritiek op zijn 'IJsselbeleid' te weerleggen door op
nieuw te wijzen op de ontzaglijke moeilijkheid dat de slechte bevaarbaar
heid van de IJssel slechts een onderdeel vormde van de grote problemen die
zich op dat moment in de gehele Nederlandse waterhuishouding voorde
den. Bovendien, Ms zich eenmaal een oplossing zou aandienen, dan moest
men wel ten volle overtuigd zijn van de juistheid van die oplossing, wilde
men aan de uitvoering ervan beginnen. Er zouden immers investeringen
van honderden miljoenen guldens mee gemoeid zijn en het land zou 'voor
de tijd van eeuwen (...) geboetseerd' worden.163 Overigens was wel, net als
het jaar ervoor, geld op de begroting uitgetrokken voor kleinere projecten,
zowel in het westen als in het oosten van het land, waarvan inmiddels
vaststond dat zij een verlichting van de problemen zouden betekenen.164
In de Eerste Kamer was men aangaande de IJsselkwestie net zo ongedul
dig. Daar 'de levensbelangen van een belangrijk deel van ons volk' er nauw
bij betrokken waren, aldus bijvoorbeeld CHU'er Kolff, mocht niets een
snelle oplossing van dit vraagstuk meer in de weg staan.165 Spitzen zei te
verwachten dat in de loop van 1950 een beslissing genomen kon worden in
zake de plannen omtrent de IJsselverbetering. Vast stond in ieder geval dat
kanalisatie van de Nederrijn en van de Lek er een belangrijk onderdeel van
zouden gaan uitmaken.166
Inmiddels was bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend - op 26
juli 1949 - waarin werd voorgesteld een 'Raad van de Waterstaat' in te stel
len. Deze raad, die uit maximaal acht deskundigen (ambtenaren en perso
nen met algemene bestuurs- en maatschappelijke ervaring) zou bestaan,
zou de minister van advies moeten dienen op het gebied van de steeds
complexer wordende w aterstaat.167 Met een verwijzing naar het even be
langrijke als ingewikkelde vraagstuk van de zoetwater voorziening meende
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Spitzen de instelling van een dergelijk orgaan meer dan genoeg te kunnen
rechtvaardigen- De kamerleden beaamden dit volledig en na enige discussie
in de schriftelijke fase, werd de wet in beide Kamers zonder beraadslagingen
aan gen om en .168 Vlak vóór de begrotingsbehandeling voor 1951, op 9 no
vember 1950, verscheen de wet in het Staatsblad (nr. K 498). De Raad van de
Waterstaat zou echter niet meer tijdens het kabinet-Drees-Van Schaik wor
den geïnstalleerd.169
Bij de behandeling van de begroting voor 1951 bleek dat Spitzen de kri
tiek op de 'geslotenheid' van Rijkswaterstaat, ter harte had genomen. In
zijn MvT ging de bewindsman zeer uitgebreid in op de stand van zaken bij
het (grootschalige) onderzoek naar Nederlands waterstaatkundige situatie,
waarvan de Kamer het jaar ervoor had gezegd dat zeer veel Nederlanders
daarin geïnteresseerd waren.
Het grootste knelpunt, zo zette Spitzen uiteen, vormde nog steeds de
alom stijgende behoefte aan voldoende zoet en zuiver water, gekoppeld aan
de voortschrijdende verzilting. Voorts stelden de te verwachten hogere
stormvloeden de ingenieurs bij Rijkswaterstaat voor de nodige problemen.
Uitgebreid ging de minister in op de oorzaken hiervan en de mogelijke
oplossingen hiervoor. Ingrijpen in Neerlands waterstaatkundige toestand,
noodzakelijk om de geschetste problemen op te lossen, was niet alleen
technisch gezien uiterst lastig, maar werd nog eens extra bemoeilijkt door
dat rekening gehouden diende te worden met de economische belangen
van alle mogelijke sectoren, zoals de scheepvaart, de industrie, het wegver
keer en de agrarische sector.
Maar ondanks de enorme complexiteit van het probleem kon naar alle
waarschijnlijkheid in het komende begrotingsjaar (1951) toch - eindelijk een aanvang gemaakt worden met een verbetering van de IJssel. Een bedrag
van ƒ2.250.000 was hiervoor gereserveerd.170 Begonnen zou worden met het
plaatsen van stuwen in de Nederrijn en de Lek, ter regulering van de water
toevoer (vanuit de Rijn) naar deze rivieren. Deze plannen 'worden thans',
aldus Spitzen, 'centraal beoordeeld aan het Departement'.171
De Kamer toonde zich over het algemeen zeer ingenomen met de uit
voerige uiteenzetting van de minister en vooral met zijn uitspraak dat in
1951 de IJsselverbetering ter hand genomen zou worden. De woordvoerders
van de CHU, de KVP, de SGP en de VVD wilden alleen weten of de werk
zaamheden hieraan niet een stuk sneller konden worden uitgevoerd. De
minister antwoordde dat het werktempo afhankelijk was van verschillende
- onder ander financiële - factoren. Mogelijkerwijs zou het tempo in de toe
komst opgevoerd kunnen worden, vooralsnog was dat echter uitgesloten.172

Hogere stormvloeden in het benedenrivierengebied
De in 1939 door de toenmalige minister van Waterstaat ingestelde Stormvloedcommissie, die de opdracht kreeg het weerstandsvermogen van de
Nederlandse zeewering te onderzoeken, kwam in 1944 tot de conclusie dat
vooral het benedenrivierengebied veel zwakke plekken vertoonde. In dit
gebied, in de zuidwesthoek van Zuid-Holland, bevonden zich veel bepaald
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onveilig te noemen dijken en bovendien was het juist dit gebied dat extra
gevoelig was voor toekomstige hogere stormvloeden. Het hele land moest
daar rekening mee houden, in verband met de geleidelijk stijgende zeespie
gel, maar in het benedenrivierengebied speelden bovendien nog andere fac
toren een rol. Een betere beheersing van de grondwaterstanden in deze re
gio (drainage in plaats van sloten), opslibbing van land in de Biesbosch en
de sinds 1948 in gang zijnde watervrijmaking van het gebied van de Donge
en het Oude Maasje veroorzaakten een afnemende waterberging en dus ho
gere waterstanden bij storm .173 Een en ander zou nog veel erger worden
wanneer de Biesbosch zou worden ingepolderd, zo had de commissie vast
gesteld.
Minister Spitzen stond bij de verdediging van zijn eerste begroting kort
maar krachtig stil bij deze kwestie. Overeenkomstig de conclusies van de
Stormvloedcommissie, die hij overigens niet bij naam noemde, deelde hij
de Kamer mee dat in het benedenrivierengebied 'als gevolg van natuurlijke
en kunstmatige veranderingen, alsmede door meer algemene oorzaken ge
rekend moet worden met de mogelijkheid van hogere stormvloeden in de
toekomst, dan tot nu toe zijn waargenomen'. Dit verschijnsel was 'reeds
lang opgemerkt’, aldus de minister. Maar voor het oplossen van dit vraag
stuk stonden op dat moment, zo vervolgde Spitzen, 'nog onvoldoende ge
gevens ten dienste'.174 Ondanks de klare taal kwam er geen enkele respons
vanuit de Tweede Kamer. Niemand vroeg bijvoorbeeld hoe groot de geva
ren nu precies waren; niemand wilde weten hoe lang een oplossing van het
probleem nog op zich zou laten wachten. Men vond het probleem alleen in
teressant voor zover het raakvlakken had met de bevaarbaarheid van de
Gelderse IJssel.
In de Eerste Kamer kreeg Spitzen wel commentaar. CHU-woordvoerder
Kolff, oud-voorzitter van een waterschap, vond dat de minister zich 'nogal
geruststellend' uitliet over de hele kwestie. Besefte Spitzen eigenlijk wel dat
het hier om 'ons naakte bestaan' ging? Hij adviseerde de minister om met
grote spoed een oplossing voor deze problem en te zoeken, w aarbij
'soberheid noch bezuiniging' enige rol mocht spelen. 'Gebeurt dit niet, dan
zullen wij ons dat naderhand bitter beklagen', zo besloot Kolff onheilspel
lend.175
Interessant zijn in dit verband de opmerkingen die Spitzen kort daarna,
op 10 mei 1949, in diezelfde Kamer maakte. Sprekend over de beveiliging
van Nederland tegen het water, zei hij dat het onmogelijk was deze voor
honderd procent te garanderen. Letterlijk zei hij: 'Bij de waterstaat is het (...)
praktisch ondoenlijk en zeker niet te betalen met honderden millioenen,
wanneer men de voorzieningen ter beveiliging tegen het water zou treffen
op basis van de samenloop van één moment van alle ongunstige factoren.'
Maar, zo ging de minister verder, voor zo’n samenloop hoefde men ook
niet te vrezen, want: 'Hier is een wisselwerking van factoren, die ook empi
risch juist is gebleken en die medebrengt, dat er altijd een zekere onderlinge
tegenwerking en neutralisering van factoren is.'176 Geen der senatoren, ook
Kolff niet, zag hierin enige aanleiding iets te vragen.
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Maar twee jaar later, bij de begrotingsbehandeling voor 1951, bleek Spit
zen zijn mening drastisch te hebben gewijzigd. Wederom sprekend over de
problematiek van mogelijk toenemende stormvloedhoogten zei hij dat nu
wèl rekening gehouden moest worden 'met de mogelijkheid, dat verschil
lende factoren, die de stormvloedstanden veroorzaken, zullen samentreffen
in een mate, die nog niet is waargenomen'. Hij dacht daarbij aan factoren
als een ongunstig astronomisch getij, weersomstandigheden op grote af
stand, die de hoogte van de zeespiegel beïnvloeden, een in kracht en rich
ting ongunstige stormwind en een grote afvoer van opperwater door de bovenri vieren.177
Spitzen stond dat jaar zelfs zeer uitgebreid stil bij het stormvloedgevaar.
Nadat hij de verschillende oorzaken had besproken, wees hij erop dat mo
gelijke oplossingen lagen in het afsluiten van zee- en rivierarmen. Maar
diepgaand onderzoek was nog nodig. Hij vertelde dat op dat moment in het
waterloopkundig laboratorium te Delft een en ander aan de hand van een
'groot model' van het gebied werd bestudeerd. Tot die studie was overigens
besloten op grond van de dringende adviezen van de Stormvloedcommissie, maar Spitzen zou, opmerkelijk genoeg, de naam van deze commissie
geen enkele keer noemen.178 Toch werden in het benedenrivierengebied al
wel werken uitgevoerd, waarvan in ieder geval vaststond dat zij de situatie
daar zouden verbeteren. Spitzen wees erop dat er sinds 1948 werd gewerkt
aan de afdamming van de Brielse Maas, welk werk nu bijna voltooid was.
En plannen de IJssel af te dammen, waardoor de lengte van de primaire wa
terkering nog verder zou afnemen, verkeerden in een vergevorderd sta
diu m 179 (ook dit op advies van de Stormvloedcommissie). Het zij met na
druk gezegd: Spitzens betoog lokte wederom geen enkele discussie uit.180
Van de zijde van het parlement vormde overstromingsgevaar als gevolg
van eventuele storm vloeden slechts dan een onderwerp van discussie,
wanneer het ging om de plannen de Biesbosch in te polderen. Die plannen
werden over het algemeen enthousiast onthaald, maar van de zijde van de
ARP, de CHU, de PvdA en de VVD had men toch de nodige zorgen over de
veiligheid van Dordrecht. De kansen op overstroming zouden voor deze
stad namelijk aanzienlijk toenemen wanneer de Biesbosch was droogge
legd. Bij de behandeling van het wetsontwerp, in 1951, waarin werd voorge
steld ƒ2,5 miljoen voor dit inpolderingsproject uit te trekken181, wilden zij
weten hoe Wemmers de veiligheid van Dordrecht dacht te waarborgen. Na
een onbevredigend antwoord van de minister diende Burger, PvdA'er èn
Dordtenaar, een motie in. Hierin riep hij de minister op 'alvorens het on
derhavige wetsontwerp af te handelen, de terzake noodzakelijke plannen
aan de Kamer voor te leggen'. Hij trok de motie overigens weer in na de
toezegging van de minister de Kamer een nota te doen toekomen over deze
kwestie.182

De kustverdediging
Niet de centrale overheid, maar de waterschappen183 waren traditioneel
verantwoordelijk voor de zeewering. De eeuwenoude stelregel 'wien water
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deert, die water keert' deed nog steeds opgeld. De waterschappen die pal aan
zee lagen droegen dus de zorg voor de zeewering. Slechts een klein deel van
de N ederlandse kust viel onder de directe verantwoordelijkheid van het
Rijk. Hiervoor werd jaarlijks een post op de begroting van Verkeer en Wa
terstaat geplaatst, getiteld: 'Rijkswerken. Onderhoud en verbetering van
kustverdedigingswerken c.a.' Verder kwam het Rijk incidenteel ook nog
waterschappen en polders tegemoet, wanneer deze lichamen niet meer in
staat waren de kosten van zeeweringen zelfstandig op te brengen.184
In de MvT op de sterk door bezuinigingen getroffen begroting voor Rijks
waterstaat voor 1949 wierp ad interim minister Van Schaik de vraag op
waar de grens moest worden getrokken tussen hetgeen nuttig en hetgeen
bepaald noodzakelijk moest worden geacht. 'De verdediging van ons grond
gebied tegen het water', zo stelde hij vast, was de primaire eis. Op de rijks
uitgaven voor de kustverdediging was dan ook niet bezuinigd. Ruim ƒ7
miljoen was hiervoor op de begroting geplaatst: ca. ƒ6,5 miljoen voor rijks
werken en ca. ƒ800.000 als bijdragen aan waterschappen. Het bedrag zou
onder meer worden besteed aan het wegwerken van het in de oorlog opge
lopen achterstallige onderhoud en voor de versterking van de kustverdedi
ging in het noordwesten van het land, waar 'de aanval van de zee op ver
schillende plaatsen heviger (was) geworden.'185 De Kamer zag geen reden op
deze opmerkingen van Van Schaik te reageren.
Het jaar erna hoopte Spitzen te kunnen volstaan met een bedrag van
slechts ƒ5 miljoen. Hij voegde daar in de MvT wel met nadruk aan toe:
'Mocht het intussen in de loop van 1950 blijken, dat de verwachtingen te
optim istisch zijn gew eest, dan zullen alsnog gelden worden aange
vraagd.’186 Deze versobering van uitgaven leidde wel tot vragen in de Ka
mer. 'Zeer veel leden' wilden weten of de minister de kustverdediging, en
dan in het bijzonder die van de Waddeneilanden en Zeeland, 'bevredigend’
achtte. Droog merkten zij op: 'Op dit punt mag toch zeker niet te weinig
worden uitgegeven?’ Vervolgens informeerden deze kamerleden ook naar
'de toestand van de polders in de buurt van de kust', met name die van de
polders op W alcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen. Zaten deze polders, die
primair verantwoordelijk waren voor de kustverdediging en die deze ook
geheel moesten financieren, niet op te zware lasten? Zou het niet beter zijn
wanneer die lasten mede zouden worden gedragen door meer landinwaarts
gelegen polders, die immers evengoed belang hadden bij een goede zeewe
ring?187
Spitzen antwoordde dat over de financiële problemen van de waterschap
pen overleg werd gevoerd met de provincie Zeeland. Hij was het met de
kamerleden eens dat de onderhoudslasten voor sommige van deze openba
re lichamen onbetaalbaar dreigden te worden. Een oplossing hoopte de be
windsman te vinden in de vorming van grotere waterschappen zodat een
ruim ere kring van belanghebbenden de lasten zou kunnen dragen. Hij
voelde er echter niets voor af te stappen van het aloude principe dat de di
rect betrokkenen voor de kosten moesten opdraaien. Pas als de financiële
lasten ook na vorming van grotere waterschappen nog te zwaar zouden zijn
en 'het belang, dat met de zeewering (was) verbonden' groot genoeg kon
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worden geacht, zouden hogere overheidslichamen (Rijk of provincie) de
helpende hand moeten bieden.188
Tijdens de mondelinge debatten kwamen de VVD'er Zegering Hadders
en de PvdA'er Posthumus nog kort op de kustverdediging terug. Laatstge
noemde stelde voor 'over deze kwestie eens spoedig bij een aparte gelegen
heid te spreken'. W ant hij noemde het 'w erkelijk ondoenlijk daarover
thans iets te zeggen in de zeer beperkte tijd, die wij bij deze begroting heb
b en '.189 Een debat, speciaal gewijd aan de kustverdediging zou echter een
vrome wens blijven.
In het volgende zittingsjaar (1950-1951) stelden veel Tweede Kamerleden
nog wel de vraag of de minister reeds een beslissing had genomen inzake
een reorganisatie van de kustverdediging - wat overigens niet het geval
was190 - maar daarna zou deze kwestie geruisloos van de Kamer-agenda ver
dwijnen. Daarna zouden in de Tweede Kamer alleen nog incidenteel vra
gen worden gesteld over de financiële nood van bepaalde waterschappen. In
de Eerste Kamer daarentegen kon de vraag of het in principe nog wel ver
antwoord was de primaire verantwoordelijkheid voor de kustbeveiliging
bij waterschappen te leggen wèl op een blijvende belangstelling rekenen. Bij
de begrotingsbehandeling voor 1951 bijvoorbeeld hield VVD-woordvoerder
Louwes een vurig pleidooi voor nieuw waterschapsrecht.

Toenemende lasten van waterschappen
Een kwestie die gedurende het kabinet-Drees-Van Schaik gaandeweg meer
aandacht kreeg in het parlement, betrof de toenemende lasten van water
schappen.191 De stijgende kosten waarvoor deze, dikwijls al heel oude, pu
bliekrechtelijke lichamen zich gesteld zagen, hadden verschillende oorza
ken. Ten eerste vereisten de toenemende aantallen zware vrachtauto's die
van de daartoe in het geheel niet bestemde, smalle polderwegen gebruik
maakten, een steeds intensiever onderhoud van die wegen. Veel water
schappen zagen zich voor dit probleem gesteld. Senator Kolff (CHU), woon
achtig in Gelderm alsen, vertelde bijvoorbeeld over de Gelderse w ater
schapsbesturen dat zij 'treurend bij hun kapotgereden wegen' stonden. En
hij vervolgde: 'Het gewicht dezer wagens neemt bij voortduring toe; on
langs is de pont bij Wijk bij Duurstede onder den druk van zulk een ge
vaarte gezonken.'192 In de tweede plaats hadden sommige waterschappen
last van vergaande zandafzettingen in hun riviertjes of van andersoortige
watervervuiling. Deze verontreinigingen vonden hun oorsprong dikwijls
buiten het betrokken waterschap. Vooral een drietal in Overijssel, langs de
Duitse grens gelegen waterschappen - De Berkel, De Dinkel en De Schipbeek
- werden hierdoor op enorme kosten gejaagd. In de derde plaats tenslotte
waren er, zoals we zojuist al zagen, vele langs de zeekust gelegen water
schappen, die op veel te zware lasten zaten als gevolg van de kostbare ver
dedigingswerken tegen de zee.193
Woordvoerders van vrijwel alle partijen drongen er bij verschillende ge
legenheden bij de minister op aan om in moeilijkheden verkerende water
schappen financieel tegemoet te komen. Spitzen voelde daar echter niet
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veel voor. Hij was het er wel mee eens dat bij al te grote lasten het Rijk
moest bijspringen, maar volgens hem stelden de kamerleden de situatie
veel te somber voor. Bovendien stelde hij zich nadrukkelijk op het stand
punt dat het onderhoud van polder- en landwegen, van (kleine) wateren en
van zeewering in principe tot het takenpakket van de waterschappen moest
blijven behoren; een al te toeschietelijke hulpverlening zou een kostbaar
precedent kunnen scheppen.194
Vooral over de zandafzettingen en de vervuiling in de wateren van de
Overijsselse schappen ontstond bij herhaling een discussie in de Kamer.
Alle partijen, met uitzondering van de ARP en de PvdA, die zich niet over
deze kw estie uitlieten, vonden het niet eerlijk dat die waterschappen
enorme uitgaven moesten doen om vervuiling aan te pakken die buiten
hun gebied, nota bene door toedoen van buitenlandse (Duitse) bedrijven,
was ontstaan. Gaande de kabinetsperiode werd het voor Spitzen steeds lasti
ger vol te houden dat het reinigen van water in alle gevallen tot het nor
male onderhoudswerk van een waterschap behoorde. Wilde hij tijdens
'zijn' eerste begrotingsbehandeling nog geen enkele tegemoetkoming doen,
tijdens de tweede liet hij weten dat de kwestie in studie genomen was. Te
vens maakte hij bij die gelegenheid bekend dat overleg was gestart met
Duitse autoriteiten over de verzanding en de vervuiling van de Over
ijsselse riviertjes. Volgens de bewindsman waren de Duitsers van goede wil.
Zo hadden zij al toegezegd een zuiveringsinstallatie te bouwen om de
vervuiling van het riviertje de Dinkel tegen te gaan.195 Op de begroting
voor 1951 was voor het eerst een bedrag uitgetrokken voor het waterschap
De Berkel, en wel ƒ7000. Kamerleden die steeds op de bres waren gespron
gen voor de waterschappen waren blij met dit eerste resultaat, maar begre
pen niet waarom De Schipbeek, die in een vergelijkbare situatie verkeerde,
niet eveneens een tegemoetkoming kreeg.196
Tijdens de behandeling van de begroting voor 1951 hield senator Louwes
(VVD) ten overstaan van de nieuwe minister Wemmers een pleidooi voor
een algehele herziening van het waterschapsrecht. W aren de belangen
waarvoor de waterschappen oorspronkelijk opkwamen vooral die van de
ingelanden, tegenwoordig dienden zij veel meer algemene belangen, aldus
Louwes. Daarom zou vorming van nieuw recht moeten plaats vinden. Een
ieder die van de waterschapsfaciliteiten zou profiteren, bijvoorbeeld van het
afwateringssysteem of van de wegen, zou een soort 'vast recht' moeten beta
len. In deze optiek zouden bijvoorbeeld ook de NS aan waterschappen, wel
ker gebieden zij met hun spoorlijnen doorkruisten, zekere bijdragen moe
ten betalen.
Het feit dat de waterschappen overigens niet zo snel zelf met hun proble
men op de proppen kwamen, sproot volgens de VVD-senator voort uit de
vrees voor verlies van hun autonomie.197 De minister reageerde even later
met de mededeling dat hij 'met grote belangstelling' naar de rede van Lou
wes had geluisterd. Hij kon er echter niet direct op in gaan omdat de vele
interessante punten die naar voren waren gebracht, nog heel wat studie
zouden vereisen.198
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H et Zuiderzeefonds

In leidin g
De Zuiderzeewerken werden gefinancierd uit een speciaal fonds, ingesteld
bij de W et op het Zuiderzeefonds van 20 december 1918. Jaarlijks zou de be
groting voor dit fonds bij aparte wet vastgesteld worden. Deze aparte financieringsregeling was getroffen omdat de overheid toentertijd niet gewend
was aan dergelijke enorme investeringen voor één speciaal project. Pas in
1967 zouden de kosten van de Zuiderzeewerken in de 'gewone' rijksbegro
ting voor Verkeer en Waterstaat worden opgenomen.199
Bij de kamerdiscussies over de begroting van het Zuiderzeefonds in de
jaren 1948-1951 kwamen zaken aan de orde als de Zuiderzeesteunwet, de
exploitatie en kolonisatie van reeds drooggelegde polders en de indijking en
drooglegging van nieuwe polders. (De debatten over laatstgenoemd onder
werp - de verdere landaanwinning in het IJsselmeer - werden niet alleen bij
dit afzonderlijke wetsontwerp maar ook bij de begroting van het departe
ment gevoerd.)
Kwesties die bij de behandeling van de Zuiderzeefondsbegroting in de pe
riode Drees-Van Schaik verder tot discussies in het parlement leidden, wa
ren: het beleid ten aanzien van de uitgifte van bedrijven in de Noordoost
polder, de eventuele overdracht van de uitvoering van de Zuiderzeesteun
wet naar het ministerie van Sociale Zaken en de uitdroging van gronden op
het oude land, grenzend aan de Noordoostpolder.

De uitgifte van bedrijven in de Noordoostpolder
De bedrijfsgrootte
De Noordoostpolder, de tweede Zuiderzeepolder, viel in 1942 droog. Aange
zien ook de Duitsers belang hadden bij uitbreiding van het landbouwareaal,
hadden zij toestemming gegeven het werk aan deze polder voort te zet
ten.200 Het eigenlijke droogleggen alsmede het aanleggen van dijken, we
gen, kanalen e.d. gebeurde onder verantwoordelijkheid van de Dienst Zui
derzeewerken. Daarna nam de Directie W ieringermeer (Noordoostpolderwerken) de taak op zich de poldergronden te ontginnen, deze voor het eerst
te bebouwen en, na een aantal jaren, aan gekwalificeerde boeren in pacht uit
te geven.
In 1947 was het zogeheten Uitgifteplan opgesteld, aan de hand waarvan
de bedrijven in pacht uitgegeven zouden worden. Het plan was voorbereid
door de Directie Wieringermeer, in overleg met verschillende landbouwor
ganisaties, en vastgesteld door de minister van Financiën, die op zijn beurt
overleg had gevoerd met zijn collega's op Landbouw en op Verkeer en Wa
terstaat.201 Volgens dit plan zouden er in totaal 1672 landbouwbedrijven te
verdelen zijn. Ca. 75% zou een grootte van 12, 18 of 24 hectare hebben, ca.
25% een grootte van tussen de 30 en 48 hectare (30, 36, 42 of 48).202
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Eind 1947, bij de behandeling van het Zuiderzeefonds voor 1948, zei de
minister er wel met nadruk bij dat dit uitgifteplan als een voorlopig plan
m oest worden beschouwd 'in verband met op menig gebied nog onzeker
zijnde vooruitzichten'. Hij zei voorts dat het de bedoeling was de eerstko
mende tijd vooral de grotere bedrijven uit te geven, niet alleen omdat het
'dringend noodzakelijk (was) het oog gericht te houden op het in exploitatie
brengen van een zo groot mogelijke oppervlakte' maar ook omdat de klei
nere bedrijven per hectare veel hogere bouwkosten vereisten.203
W aren er in 1947 niet minder dan 98 bedrijven uitgegeven, in 1948 liep
dat aantal terug tot drie. Er waren politieke meningsverschillen ontstaan
rond het Uitgifteplan. De Directie Wieringermeer bepleitte bij de minister
van Financiën van het Uitgifteplan af te wijken en meer kleine bedrijven te
vergeven, gelet op de capaciteiten van de solliciterende boeren. Zij vroeg dit
mede met het oog op het besluit een aantal boeren uit het saneringsgebied
Walcheren met een bedrijf in de Noordoostpolder te verblijden. Aangezien
deze boeren dikwijls van heel kleine boerderijen afkomstig waren, lag het
niet voor de hand hun nu opeens grote bedrijven toe te wijzen. Lieftinck
was echter juist voornemens het Uitgifteplan in tegenovergestelde zin te
wijzigen: hij wilde wegens de financiële voordelen vooral grote landbouw
bedrijven in pacht uitgeven.204
De bedrijfsgrootte bleef in de periode Drees-Van Schaik een omstreden
kwestie. Bij de Zuiderzeefondsbegroting voor 1949 spraken woordvoerders
van de drie grote confessionele partijen (ARP, CHU, KVP), van de CPN en
de VVD205 zich nadrukkelijk uit tegen de wens van het kabinet méér grote
(vanaf 24 hectare) bedrijven uit te geven dan oorspronkelijk gepland. Im
mers, de landhonger was groot en er waren al meer kandidaten dan pacht
bedrijven. De kamerleden begrepen wel dat de bouwkosten van grote bedrij
ven lager w aren, maar de m inister mocht toch niet enkel financieeleconomische aspecten in ogenschouw nemen. Genoemde partijen kwamen
sterk op voor de kleine(re) boeren, want, zoals de woordvoerder van de
KVP, Engelbertink, opmerkte: 'Men legde toch deze polder niet droog om
een beperkt aantal pachters een zeer ruim inkomen te verstrekken?'206
Spitzen, die eerder, in zijn MvA, had gezegd dat het sociale belang nu
eenmaal niet los te zien was van economische en financiële overwegingen,
alsmede dat gronden in de Noordoostpolder bij uitstek geschikt waren voor
een grootschalige aanpak, antwoordde nu alleen dat de zaak nog in studie
was. Haken (CPN) reageerde hier vrij fel op en zei dat iedereen die de par
lementaire taal kende, wist dat 'in studie' zijn, kon betekenen dat men nog
zeer lang op een oplossing kon wachten.207
Enkel de PvdA, bij monde van Vondeling, zat op één lijn met de minis
ter. Hij zag, gelet op Nederlands internationale concurrentiepositie, het
meeste heil in grootschaligheid, alhoewel hij meende dat het voor kamer
leden heel moeilijk was om vast te stellen wat nu eigenlijk de ideale be
drijfsgrootte was.208 Vier maanden later bleek in de Eerste Kamer ook het
VVD-lid Bierema, in afwijking van zijn partijgenoot in de Tweede Kamer,
weinig goeds te verwachten van kleine bedrijven. Overigens was Bierema
de enige spreker in de Eerste Kamer over de Zuiderzeefondsbegroting. Spit43
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zen, blij met deze ondersteuning, verklaarde zich nader. Aangezien een be
hoorlijk oogstrendement op dat moment de absolute prioriteit had, lag het
voor de hand voorlopig in hoofdzaak grote bedrijven te stichten. Uiteinde
lijk behoorde er echter een evenwicht te zijn tussen grote en kleine bedrij
ven.209
Het jaar erna toonden dezelfde partijen (behalve de CHU) hun bezorgd
heid over het geringe aantal kleine bedrijven dat werd uitgegeven. Men
vroeg zich af of de nadruk nu tijdelijk op de uitgifte van grote bedrijven lag
of dat men reeds definitief van het Uitgifteplan-1947 was afgestapt. Met
name Biewenga (ARP), landbouwer en bestuurslid van verschillende land
bouworganisaties, wenste op deze vraag een duidelijk antwoord.210 Spitzen
beloofde zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het Uitgifteplan-1947, maar hij
hield 'de mogelijkheid van nuances' toch wel open. Ook dit jaar lag het
accent op de grotere bedrijven 211
Aangezien bij de begrotingsbehandeling voor 1951 Spitzen duidelijk te
kennen gaf zoveel mogelijk vast te zullen houden aan het Uitgifteplan-1947
zagen de kam erleden geen reden tot interventie. Alleen de voormalige
tuinder Borst (CPN), die het liefst zoveel mogelijk agrariërs gelukkig zou
maken met een eigen bedrijf, stelde nog voor het plan te wijzigen. Er zou
den meer bedrijven van 12 hectare moeten komen, vooral ten behoeve van
kundige, maar niet zo bemiddelde boeren. Dit voorstel verwierf geen enkele
steu n .212 Overigens kan uit het uiteindelijke aantal verpachte bedrijven
(1473) - de laatste werden eind jaren vijftig uitgegeven - worden afgeleid dat
het Uitgifteplan van 1947 (1672) niet gerealiseerd werd, als gevolg van de
uitgifte van méér grotere projecten.213
De 'pioniers'
De positie van de pioniers, de polderwerkers van het eerste uur, en hun
(morele) recht op een bedrijf, was een ander discussiepunt. Iedereen, zowel
in de polder als in Den Haag, was het erover eens geweest dat deze mensen,
die ploeterend in de klei het enorm zware ontginningswerk hadden ver
richt, voorrang moesten krijgen bij de toewijzing van bedrijven. Maar wat
moest precies onder een pionier worden verstaan? Het ministerie van Fi
nanciën had in 1947 vastgesteld dat diegene als pionier zou worden aange
merkt die vóór 1 augustus 1945 tenminste twee jaar in dienst van de Direc
tie W ieringermeer had gewerkt. De toepassing van pioniersrechten bleek
echter niet zo eenvoudig en werd voorwerp van steeds terugkerende par
lementaire kritiek, met name van de zijde van de KVP.
In het VV van de Zuiderzeefondsbegroting voor 1949 informeerde een
aantal leden, behorend tot de drie grotere confessionele partijen en de
C P N 214, naar de vooruitzichten van de pioniers. Was het waar dat som
migen van hen, ondanks alle eerdere beloften, toch geen bedrijf zouden
krijgen? En hoe zat het met diegenen die wèl al jaren in de polder ploeter
den maar niet aan het officiële 'pionierscriterium' voldeden?
Spitzen antwoordde dat het feit alléén dat iemand pionier was, de per
soon in kwestie natuurlijk nog niet geschikt maakte voor het beheren van
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een pachtbedrijf. Daar kwam nog wel wat meer voor kijken. Aan sollicite
rende pioniers was de eis gesteld 'dat zij goed bekend staan, spaarzaam en
ijverig zijn. Hun ontwikkeling dient zodanig te zijn, dat zij theoretisch en
practisch in staat geacht mogen worden een bedrijf van de grootte en het
type, dat zij wensen, op moderne wijze te kunnen beheren. Zij moeten vol
doende inzicht in de bedrijfsvoering hebben en ook overigens de karak
tereigenschappen hebben om een landbouwbedrijf te kunnen leiden.' Een
en ander zou aan de hand van een uitvoerig onderzoek worden getest. Bo
vendien vond de bewindsman het vanzelfsprekend dat er, hoe dan ook,
enige ouderen zouden worden toegelaten, niet alleen met het oog op een
evenwichtiger leeftijdsopbouw in de polder, maar vooral vanwege hun
onontbeerlijke bedrijfs- en levenservaring. De m inister wees er tenslotte
nog op dat de kansen van pioniers op een bedrijf in de Noordoostpolder
toch al waren gereduceerd vanwege het besluit een flink aantal bedrijven
uit te geven aan boeren uit het Zeeuwse Walcheren.215
Bij de plenaire vergadering vroeg Engelbertink (KVP) de toezegging van
de minister dat de oudere pachters vóór alles zouden worden gezocht onder
de pioniers, en ook onder degenen, die niet precies aan het officiële crite
rium voldeden. Ook Biewenga (ARP) adviseerde de minister de tijd die sol
licitanten na 1 augustus 1945 in de polder hadden gewerkt, gunstig te laten
meetellen. Hij wees er met klem op dat in de Noordoostpolder nogal wat
onrust heerste onder de pioniers. Men had het idee dat het feit of je al dan
niet in de polder had gewerkt steeds minder zwaar ging meetellen. De illu
sies van menig pionier zouden reeds de grond zijn ingeboord. Engelbertink
sprak zelfs van 'een polderdrama'. Hij wist te melden dat een van de pio
niers een keer had opgemerkt: 'Soms zou ik er toe komen de dijk door te
steken om de polder, waar ik meer dan vijf jaar gewerkt heb, weer te doen
onderlopen.' En Engelbertink vroeg zich af of dan toch bewaarheid werd
hetgeen hij eens een boer die nooit een voet in de polder had gezet, had ho
ren zeggen: 'Maak de polder maar klaar, jongens, wij zullen er later wel
boeren.' Ook De Ruiter (CHU) signaleerde spijtig dat het 'thans zo ligt, dat
velen uit de polder lopen, omdat zij geen kans krijgen'.216
Spitzen beloofde inderdaad de oudere pachters in de eerste plaats te zul
len zoeken bij mensen met werkervaring in de polder, maar hij bleef erbij
dat iedere toekomstige pachter aan bepaalde eisen moest voldoen. 'Omdat
het hier gaat over het uitgeven van gronden, die nu eenmaal met algemene
middelen zijn tot stand gebracht en waarvoor dus ook verantwoordelijk
heid bestaat, voor wat betreft het verdere gebruik van de grond.' Voorts zei
hij geen enkele concrete toezegging te kunnen doen voor de groep van pio
niers van na augustus 1945. Een deel van hen zou zeker een bedrijf krijgen.
Indachtig het totaal van pioniers, bijna-pioniers en Walcherse boeren, be
sloot Spitzen zijn relaas echter aldus: 'Ik vrees, dat wij bedrijven te kort zul
len komen, wanneer wij aan al deze verwachtingen zullen moeten vol
doen.'217
Opmerkelijk genoeg wees het enige Eerste Kamerlid dat over het Zuider
zeefonds sprak, de VVD'er Bierema, juist op de nadelen van het alleen
maar kunnen kiezen uit pioniers als toekomstige pachters van een Noord45

Hoofdstuk I Spitzen kleurloze minister van Verkeer en Waterstaat

oostpolderbedrijf: 'Men is op die wijze zeer beperkt in zijn keuze en ik
vrees, dat de resultaten daarnaar zullen zijn, dat men dus niet die kwaliteit
van boeren in de polder krijgt, die men daar anders had kunnen plaat
sen.'218
Het jaar erna begon de uit Overijssel afkomstige Engelbertink opnieuw
over de pioniers. Hij vertelde dat het overgrote deel van de 'gewone boe
renjongens' gedesillusioneerd de nieuwe polder verliet. Zij waren tot de bit
tere slotsom gekomen dat zij wèl welkom waren geweest om, soms jaren
lang, sloten te graven, maar dat zij zich van hun kansen op een boerderij
niet te veel moesten voorstellen. Zij moesten ook nog eens aan een hele
reeks eisen voldoen, en dan niet alleen van vaktechnische maar óók nog
eens van financiële aard. Engelbertink vond dat de minister zich veel ster
ker moest maken voor de belangen van deze mensen, deze 'Nederlanders
van de beste soort’; hij zou niet uitsluitend moeten letten op bedrijfsecono
mische en financiële aspecten.219
In het voorjaar van 1950 werd besloten om voor de uitgifte van dat jaar
de deuren ook open te zetten voor sollicitanten van buiten de polder.220
Hoewel de Directie Wieringermeer verzekerde dat de voorkeur bleef uit
gaan naar pioniers, daalde de stemming onder deze mensen tot beneden het
nulpunt. Zij hielden hun hart vast voor de concurrentie van de boeren van
het oude land. Bij de behandeling van de Zuiderzeefondsbegroting voor
1951, in december 1950, vertolkte Engelbertink deze onlustgevoelens. Hij zei
bang te zijn dat de belangen van met name de 'bijna-pioniers' in het ge
drang zouden komen. Hij vroeg de minister toch vooral met hun belangen
rekening te houden. Spitzen antwoordde Engelbertink dat hij hem 'in zo
verre kan geruststellen, dat nog altijd de volgorde is: in de eerste plaats pio
niers, dan "bijna-pioniers" en daarna derden'.221
Toen de uitgifteplannen voor 1950 bekend werden, was Engelbertink ech
ter allesbehalve tevreden. Reden voor hem om in de Kamer vragen te stel
len aan de m inisters, Lieftinck en Spitzen. Was het hun bekend dat hun
uitgiftebeleid grote onrust in de Noordoostpolder had gezaaid? En dat 'van
de 233 uit te geven boerderijen 115 aan de pioniers, slechts 22 aan de bijnapioniers, maar daarentegen bijna 100 aan de bewoners van het oude land
zullen worden uitgegeven (...)?' Achtten zij dit uitgifte voorstel - ruim 40%
voor pachters van het oude land - in overeenstemming met de onlangs ge
dane toezeggingen van Spitzen?222
Spitzen antwoordde heel beslist dat wel degelijk overeenkomstig de toe
zeggingen aan de (bijna-)pioniers was gehandeld. Er waren echter twee re
denen waarom zij zelf hun kansen op een bedrijf hadden verkleind. In de
eerste plaats solliciteerden zij over het algemeen naar grotere bedrijven dan
waarvoor ze geschikt werden geacht. En men dong nu eenmaal alleen maar
mee naar bepaalde, door de kandidaten zelf aangewezen bedrijven (maxi
maal dertig). En in de tweede plaats vroegen zij bijna allen hetzelfde soort
bedrijf aan. Er was zeer veel belangstelling voor akkerbouwbedrijven en
veel minder bijvoorbeeld voor de gemengde bedrijven. M aar, zo bena
drukte Spitzen nogmaals, het feit dat de (bijna-)pioniers dikwijls niet ge
schikt bleken voor een bepaald bedrijf, nam niet weg dat zij bij de behande46
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ling van de aanvragen wel degelijk voorrang hadden genoten. Ook corri
geerde hij de cijfers nog. Van de 230 bedrijven waren er 108 aan pioniers, 37
aan bijna-pioniers en 85 aan oude-landbewoners toegekend.223
Maar ondanks de formele voorkeursbehandeling van de pioniers nam
het percentage van hen dat een bedrijf in de Noordoostpolder toegewezen
kreeg, jaarlijks verder af. Bij de uitgifte van 1952 ging nog slechts ongeveer
dertig procent van de bedrijven naar de pioniers. En aan het eind van de ja
ren vijftig, toen de balans werd opgemaakt, bleek dat van de 743 'officiële'
pioniers slechts iets meer dan de helft (54%) zich als pachtboer in de Noord
oostpolder had kunnen vestigen.224
Staatsexploitatie
Het plan van de minister 2 h 3000 hectare in permanente staatsexploitatie te
houden, lokte elk jaar reacties uit in het parlement. De genoemde opper
vlakte zou worden gebruikt om, onder verantwoordelijkheid van de over
heid, onderzoekingen te verrichten naar grondsoorten, gewassen e.d. De re
sultaten daarvan zouden ten goede moeten komen aan alle andere pachters
in de polder 225
Elk jaar verliep de discussie hierover op dezelfde wijze. Twee opvattin
gen stonden tegenover elkaar. Aan de ene kant verkondigden De Ruiter
(CHU), Biewenga (ARP) en Den Hartog (VVD) dat met minder land - 1000
hectare bijvoorbeeld - hetzelfde doel zou kunnen worden bereikt. De rest
van de grond moest daarom zo snel mogelijk ten goede komen aan de parti
culiere pachters, om de enorme landhonger te stillen.226 Aan de andere kant
stond Spitzen, die volhield dat het aantal geplande hectares voor staatsex
ploitatie beslist niet te ruim genomen was. De minister werd daarin ge
steund door Vondeling (PvdA) - 'in zijn grote liefde voor Staatsbemoeienis
en Staatsexploitatie', aldus Biewenga.227 De problemen, waarvoor zelfs de
meest deskundige lieden nog dagelijks werden gesteld, dienden bepaald niet
onderschat te worden en rechtvaardigden de omvang van de omstreden
oppervlakte, aldus Spitzen.228
Wel was men het er ter linker- en ter rechterzijde over eens dat, gezien
de doelstellingen die de minister met die blijvende staatsexploitatie voor
had, meer bekendheid moest worden gegeven aan de resultaten van de on
derzoekingen. In ieder geval zouden de bevindingen van de staatsbedrijven
moeten worden gepubliceerd.229
In de Eerste Kamer leidde de discussie over dit onderwerp tot enige hila
riteit, bij de behandeling van de Zuiderzeefondsbegroting voor 1950. De
PvdA'er Hoogland, een landbouwer, merkte op dat de staatsexploitatie geen
doel was, maar een middel. Een middel namelijk om de nodige ervaring op
te doen. Het zou echter ook zijn voorkeur hebben gehad wanneer dat moge
lijk zou zijn geweest via particuliere bedrijven, want, zo stelde hij: 'Mijn
politieke vrienden en ik staan op het standpunt, dat staatsexploitatie niet a
priori gewenst is.’ Enkele leden van rechtse partijen konden niet nalaten
hierover opmerkingen te maken. De VVD'er W endelaar bijvoorbeeld zei
met groot genoegen de uiteenzetting van Hoogland te hebben gehoord en
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stelde vast dat de beginselen van Hooglands partij en zijn eigen partij elkaar
wel opvallend dicht begonnen te naderen. En Rip (ARP) constateerde,
'misschien wat ondeugend', dat Hooglands opvatting toch niet geheel in
overeenstem m ing was met het beginselprogram van de partij namens
welke hij sprak.230
Een jaar later merkte Posthumus (PvdA) naar aanleiding van de discus
sies over de staatsexploitatie op dat hij zich niet aan de indruk kon onttrek
ken dat kamerleden jaarlijks wel heel erg sterk in herhalingen vielen. Bo
vendien vond hij dat men zich onledig hield met onbelangrijke zaken:
steeds poogde men plannen op volstrekt onbeduidende details te wijzigen.
Voor zover het de oppervlakte van staatsbedrijven betrof vond hij daarom
'dat wij het met de plannen, zoals zij er nu liggen, maar eens moeten probe
ren en moeten zien, hoe het loopt’.231

De Zuiderzeesteunwet
De Zuiderzeesteunwet (1925, Stbl. 290) was in het leven geroepen om Zuiderzeevissers en anderen die een bedrijf uitoefenden dat 'gegrond was op de
visscherij op de Zuiderzee' geldelijk tegemoet te komen, wanneer zij als
gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee onvoldoende m iddelen tot
levensonderhoud hadden.232 In de periode Drees-Van Schaik vormde de
toepassing van de wet een probleem. Het waren de grotere confessionele
partijen (ARP, CHU en KVP), de VVD en de CPN die er vragen over stel
den.
Deze vragen gingen voornamelijk over twee zaken, die beide betrekking
hadden op de inschakeling van het departement van Sociale Zaken bij de
uitvoering van de wet. De eerste betrof het besluit om uitkeringsgerechtig
den van 65 jaar en ouder onder te brengen in de Noodwet Ouderdomsvoor
zienin g.233 De tweede betrof het voornemen om de Rijksdienst ter uitvoe
ring van de Zuiderzeesteunwet (1932) in zijn geheel over te hevelen van
het departement van Verkeer en Waterstaat naar dat van Sociale Zaken.
Spitzen verdedigde het besluit om voormalige vissers (en andere belang
hebbenden bij de Zuiderzeesteunwet) van 65 jaar en ouder in de NoodwetDrees onder te brengen als volgt. In de Zuiderzeesteunwet was bepaald dat
men pas een beroep op deze wet kon doen wanneer alle andere middelen
tot levensonderhoud ontbraken. W elnu, de N oodwet was zo'n ander
m iddel. Voorts zouden voorm alige vissers onder de oorspronkelijke
omstandigheden, dus wanneer de Zuiderzee er nog wel was geweest, óók op
hun 65ste levensjaar zijn gestopt met werken. Dus om nu aan hen vanaf
die leeftijd Zuiderzeesteun te blijven geven, wat financieel meer opleverde
dan een uitkering ingevolge de Noodwet, zou niet eerlijk zijn tegenover de
andere 65-plussers. Wel was besloten de wekelijkse uitkering aan voorma
lige vissers niet onder het minimum van ƒ2,50 te laten zakken.234
Engelbertink (KVP), De Ruiter (CHU), Van der Zaal (ARP), Ritmeester
(VVD) en Haken (CPN) gingen hier fel tegen in. Zij vonden de overheve
ling van de oudere vissers naar de Noodwet principieel onjuist. Laatstge
noemde wet voorzag in een uitkering krachtens armoede en diende ertoe
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de ergste noden van oude mensen te verzachten; de Zuiderzeesteunw et
daarentegen voorzag in een uitkering als schadevergoeding en zou aan de
gedupeerden van inpolderingen voldoende middelen tot levensonderhoud
verzekeren, ongeacht de leeftijd, aldus de kamerleden. De karakters van de
twee wetten waren dus geheel verschillend. Daarnaast wees men nog op het
feit dat 'een zeerob' niet de gewoonte had het werk neer te leggen op zijn
65ste verjaardag, maar eerst op de dag waarop hij niet meer kön vissen. ’Nu
zijn de mensen de dupe', aldus De Ruiter, 'die indertijd op verzoek van de
Regering hun bedrijven er aan hebben gegeven.' Ritm eester noemde het
een 'schrijnende onbillijkheid', dat jongere ex-vissers nu meer steun ont
vingen dan de oudere.235
Spitzen gaf ten antwoord dat hij zijn eigen mening hierover nog even
terzijde zou laten. Eerst wilde hij de opvattingen hieromtrent van Sociale
Zaken horen. Hij beloofde bij de volgende begrotingsbehandeling de uitslag
van het overleg bekend te maken. Van der Zaal zag daarop voorlopig van
zijn voornemen af een kameruitspraak te vragen.236
Het jaar erna werd duidelijk dat Spitzen toch instemde met het besluit
dat voormalige Zuiderzee vissers vanaf 65 jaar voor financiële hulp in eer
ste instantie een beroep moesten doen op de Noodwet-Drees. Van de her
haalde tegenwerpingen van kamerleden (Van der Zaal, De Ruiter en Rit
meester) kwam de minister niet werkelijk onder de indruk. Vrijwel ieder
een legde zich daarna gelaten bij de situatie neer. Alleen Van der Zaal, die
steeds de felste tegenstander van het besluit was geweest, bleef nog wat op
positioneel tegensputteren 237
De parlem entaire bemoeienis met het voornemen van de m inister de
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet over te dragen aan het
ministerie van Sociale Zaken, was in een bepaald opzicht vergelijkbaar met
de kwestie van de 65-jarigen. De partijen die tegen een dergelijke overdracht
waren, de ARP, de CHU, de CPN en de SGP, meenden dat de Zuiderzee
steunwet en de dienst die haar uitvoerde, in principe niet bij het departe
ment van Sociale Zaken thuishoorden. D it departement, met zijn 'sociale
inslag', zorgde voor de uitkeringen aan alle mogelijke behoeftige Nederlan
ders. Welnu, voormalige Zuiderzeevissers hoorden niet thuis in deze cate
gorie. Zij hadden, op advies van de regering, hun schepen vaarwel gezegd
in ruil voor de belofte van een tegemoetkoming 'wegens de schade, welke
de afsluiting hun mocht berokkenen'. De vissers zouden het dan ook zeer
vernederend vinden hun geld van Sociale Zaken te moeten ontvangen, al
dus hun pleitbezorgers in de Kamer. Waterstaat had hun van hun inkom
sten beroofd, W aterstaat moest hen ook schadeloos stellen.238
Spitzen, daarin gesteund door woordvoerders van de KVP en de VVD,
vond de bezwaren niet steekhoudend. Destijds had men eenvoudigweg niet
beschikt over zo'n goed geoutilleerd departement als Sociale Zaken om de
dienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet daarbij onder te brengen.
Daarom was deze onder Waterstaat gekomen. Natuurlijk was er een ver
schil tussen 'behoeftigen' en ex-Zuiderzeevissers, maar wat maakte het
voor laatstgenoemden uit van welk departement zij hun geld ontvingen?
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Het enkele feit behandeld te worden door Sociale Zaken moesten zij niet als
denigrerend opvatten.239
Van der Zaal (ARP) bestreed deze zienswijze. Destijds was er wel degelijk
een soortgelijk 'sociaal' departement geweest, namelijk dat waarbij de ar
menzorg was ondergebracht. Maar men had toen, in de jaren twintig, be
wust gekozen voor onderbrenging van de Zuiderzeesteunwet bij het depar
tement dat de schade had veroorzaakt. Volgens Van der Zaal had de minis
ter te weinig oog voor het feit dat de steunwet gericht was op het vergoeden
van schade. Spitzen bleef er echter bij dat diensten van overeenkomstig ka
rakter en overeenkomstige doelstelling zoveel mogelijk gebracht moesten
worden onder hetzelfde en daartoe meest geëigende ministerie. Een defini
tieve beslissing over deze zaak kon echter niet meer vóór het begrotingsjaar
1951 genomen worden, zo zei hij.240 Van het plan zou uiteindelijk niets te
rechtkomen. Nog in 1990 ressorteerde de Rijksdienst ter uitvoering van de
Zuiderzeesteunwet onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat.241

Indroging van gronden langs de Noordoostpolderrand
Bij de begrotingsbehandeling van het Zuiderzeefonds voor 1949 wilde Von
deling (PvdA) weten of Spitzen van plan was de gedupeerden van de inge
droogde gronden langs de Noordoostpolderrand, tussen Lemmer en Blok
zijl, een vergoeding te geven, althans wanneer wetenschappelijk zou wor
den vastgesteld dat de Noordoostpolder de oorzaak was van die indroging.
Volgens Vondeling zouden gedupeerden in dat geval recht hebben op een
vergoeding van rijkswege.242
De minister was het niet met hem eens. Hij ging ervan uit dat het Rijk
niet verplicht was schade te vergoeden die werd geleden als gevolg van
rechtmatige uitvoering van openbare werken in algemeen belang, wanneer
de zorgvuldigheid van het gewone maatschappelijke verkeer in acht was
genomen. Het Eerste-Kamerlid Bierema (VVD) meende dat de minister zich
hiermee wel op een èrg formeel juridisch standpunt stelde. Wanneer de in
terdepartementale commissie, die op dat moment de kwestie in onderzoek
had, het verband tussen indroging en inpoldering zou aantonen, moest, zo
vond ook Bierema, de Staat de gedupeerden een vergoeding geven.243
De commissie kwam inderdaad tot de conclusie dat de inpoldering van
de Noordoostpolder had bijgedragen aan de indroging van de gronden aan
de rand van die polder. Niet lang daarna werd, onder de verantwoordelijk
heid van Spitzen, een wetsontwerp bij de Kamer ingediend om een regeling
te treffen voor de gevolgen hiervan. Een verdere indroging van de gronden
zou moeten worden tegengegaan en de 'ontstane schade' zou moeten wor
den 'ondervangen’.244
In de MvT maakte de minister echter wel expliciet duidelijk dat hij nog
steeds op het standpunt stond dat hij niet verplicht was de geleden schade te
vergoeden. Bij de uitvoering van openbare werken gebeurde het nu een
maal vaak dat bepaalde personen nadeel ondervonden van een in het al
gemeen belang ondernomen werk. In dit speciale geval had het Rijk echter
tot een geldelijke bijdrage besloten 'op grond van overwegingen, die ont50
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leend zijn aan het algemeen belang'. Zowel water- als landbouwkundige
werken zouden worden uitgevoerd om de indroging tegen te gaan. De totale
kosten van de werkzaamheden, die enige jaren zouden duren, werden ge
raamd op ƒ3,3 miljoen. Aan de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1949
zou in totaal ƒ1,1 miljoen suppletoir worden toegevoegd.245 In de minis
terraad had Drees gevraagd of met de voorgestelde voorzieningen, zoals
verbetering der graslanden door bemesting, niet te ver werd gegaan. Vastge
steld was immers dat er geen verplichting was tot schadevergoeding. Daarop
had Lieftinck meegedeeld 'dat deze voorstellen door Financiën grondig zijn
nagegaan, waarbij men tot de conclusie is gekomen, dat hier terstond moet
worden ingegrepen, aangezien anders een calamiteit ontstaat'.246
Bij de schriftelijke behandeling gaven vele kamerleden (PvdA) te kennen
verheugd te zijn over de indiening van het wetsontwerp, doch niet te be
grijpen dat de overheid de verplichting tot betaling van schadevergoeding
afwees. Het oorzakelijk verband tussen de drooglegging van de polder en de
daling van het grondwaterpeil in het aangrenzende land was immers dui
delijk aangetoond. De minister repliceerde dat er pas sprake van een ver
plichting zou zijn wanneer de overheid een onrechtmatige daad zou heb
ben verricht. De drooglegging van de Noordoostpolder betrof echter de uit
voering van een werk dat de overheid voor het algemeen welzijn noodza
kelijk achtte en door zijn aard slechts door de overheid kon worden ver
richt. Er was 'geen inbreuk gemaakt op eens anders recht of gehandeld in
strijd met de rechtsplicht der Overheid' en de uitvoering van het werk was
zorgvuldig geschied.247
Bij de openbare behandeling kwam Vondeling op dit punt van de ver
plichting terug. Met het oog op de volgende inpolderingen was het van be
lang exact te weten of de ter beschikking gestelde som gelds nu een gunst of
een recht was. Vondeling meende zowel uit de W aterstaatswet als uit de
Wet op de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee te kunnen afleiden
dat er wel degelijk sprake was van een recht.248
De woordvoerders van de drie confessionele partijen (ARP, CHU en
KVP) hadden weinig of niets aan te merken op het wetsontwerp. Algera
(ARP) was het volstrekt eens met Spitzen inzake diens opvatting betref
fende de verplichting tot vergoeding. Engelbertink (KVP) zei begrip te heb
ben voor het feit dat de minister het idee van een onrechtmatige overheidsdaad verwierp. En de Ruiter (CHU), kennelijk nogal praktisch inge
steld, voelde er niets voor te redetwisten over een juridische of een morele
verplichting: 'Het gaat er maar om of er wat gebeurt.' Engelbertink sprak er
voorts nog zijn waardering over uit dat de minister het getroffen gebied,
met zijn scheef gezakte boerderijen, in eigen persoon had bezocht, iets wat
hij de bewindsman het jaar ervoor had geadviseerd. Hij dacht niet dat het
toeval was dat Spitzen zo snel daarna met een wetsontwerp was geko
m en.249
Spitzen gaf kort en krachtig antwoord op de hem gestelde vragen en be
sloot zijn reactie met de opmerking dat hij niets voelde voor een juridischhybridisch debat over de vraag of het ter beschikking gestelde geld nu wel of
geen recht was. Nadat geen van de kamerleden voor de tweede keer het
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woord had gevraagd, werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming
aangenom en.250 Vier weken later, op 28 december 1949, werd het ook in de
Eerste Kamer, zonder beraadslagingen, aangenomen.251

Verkeer en vervoer
Inleiding
In dit hoofdstuk zal aandacht geschonken worden aan die zaken op het ge
bied van het verkeer (dat is: alles wat zich over de weg, over het water, via
de rails of door de lucht voortbeweegt) en het vervoer (het verplaatsen van
personen of goederen voor commerciële doeleinden) die in de onderhavige
kabinetsperiode aandacht in het parlement hebben gekregen. Dat betrof ten
eerste het directoraat-generaal van het Verkeer, welke departementale afde
ling naar de mening van veel kamerleden gereorganiseerd diende te wor
den. Het DG zou te groot zijn en te inefficiënt werken. Ten tweede hadden
kamerleden het nodige aan te merken op het beleid ten aanzien van de Ne
derlandse Spoorwegen, die doende waren zich van de enorme oorlogsscha
de te herstellen. Tenslotte was er de kwestie van de veren over de Westerschelde. De minister wilde het gratis gebruik van de veerdiensten over dit
Zeeuwse water afschaffen, waartegen het parlement, en dan met name de
Eerste Kamer, krachtig stelling nam.
Hoewel ten tijde van het kabinet-Drees-Van Schaik in het parlement ook
nog uitgebreid aandacht werd besteed aan de gebrekkige coördinatie in de
vervoerswereld - drie grote wetten stonden op stapel - zullen de discussies
hierover eerst in het volgende deel, over het kabinet-Drees II, worden be
schreven. De grote debatten over twee van deze drie zogeheten 'grondwet
ten van het vervoer’, die onderling een grote sam enhang vertoonden,
vonden namelijk pas plaats in de zomer van 1951, na de val van het kabinet-Drees-Van Schaik ,252
De reorganisatie van het directoraat-generaal van het Verkeer
Al tijdens het kabinet-Beel had het parlement de wens geuit het directoraatgeneraal van het Verkeer te reorganiseren en af te slanken. Bij de behande
ling van de eerste begroting van Verkeer en Waterstaat onder Drees-Van
Schaik kwamen de parlementariërs hierop terug. In het VV gaven zeer ve
len blijk van hun ongenoegen. De logica van de organisatie van het DG
ontging hun volledig. W at waren bijvoorbeeld de precieze taken en be
voegdheden van achtereenvolgens de generale inspectie van het Verkeer,
de afdeling Vervoerswezen en het directoraat van het Vervoer? Wisten de
ambtenaren ten departemente dat eigenlijk zelf wel? Men had sterk de in
druk dat als gevolg van overlappingen van werkzaamheden de efficiency
ver te zoeken was, hetgeen geldverspilling tot gevolg had. Tevens kriti
seerde men het door elkaar gebruiken van de termen verkeer en vervoer.
De minister moest maar eerst duidelijk uitleggen hoe het DG nu precies
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functioneerde en vervolgens met voorstellen voor een reorganisatie ko
m en.253
Spitzen gaf toe dat op een aantal punten het functionele verband tussen
de diensten voor verbetering vatbaar was. Hij weet de bestaande structuur
aan de chaotische omstandigheden van direct na de oorlog. Om uiteenlo
pende zaken, die alle even dringend waren, zo snel mogelijk te regelen, wa
ren bij het directoraat-generaal ad hoc speciale diensten ingesteld. Dat had
inderdaad tot enige overlappingen geleid. Wat de onduidelijkheid van de
termen verkeer en vervoer betrof, gaf de minister toe dat de begrippen niet
altijd naar hun juiste betekenis werden gebruikt. Zo zou het DG eigenlijk
niet 'van het Verkeer' maar 'van het Vervoer' moeten heten: '"vervoer"
kan worden beschouwd als een species van het genus "verkeer"’, aldus Spit
zen.254
Vervolgens zette de minister uiteen welke reorganisatie hij van plan was
door te voeren. Het DG van het Verkeer - de naam bleef toch behouden zou onder éénhoofdige leiding, de directeur-generaal, komen en slechts uit
één hoofdbureau bestaan. (Op dat moment was het nog zo dat het DG uit
drie min of meer zelfstandige bureaus bestond.) Het hoofdbureau zou wor
den gesplitst in twee afdelingen: een afdeling Vervoerdiensten en een afde
ling Algemene Dienst. Eerstgenoemde afdeling zou drie bureaus onder zich
krijgen: één voor het vervoer over rails, één voor het vervoer over de weg
en één voor dat over het water. Alle bemoeiingen met het weg verkeer i.c.
het toezicht op de motorrijtuigen, zouden worden overgebracht naar de
Rijksverkeersinspectie van Rijkswaterstaat, die, aldus Spitzen, 'reeds het
toezicht op de wegen en op het verkeer daarover in engeren zin heeft'.255
Bij de mondelinge behandeling van de Verkeer en Waterstaatsbegroting
in de Tweede Kamer, op 20 en 21 januari 1949, betuigden de meeste partijen
hun instemming met de voorgestelde reorganisatie. De KVP en de VVD
hadden er nagenoeg niets op aan te merken. Zegering Hadders (VVD) zei:
'Hiermede is een lang gekoesterd verlangen van het parlement en van ve
len daarbuiten ingewilligd.' En Maenen (KVP) merkte naar aanleiding van
de plannen op: 'Eenvoud is het kenmerk van het ware.' Schilthuis (PvdA)
en Algera (ARP) waren blij dat de reorganisatie nu eindelijk op handen was,
maar begrepen niet waarom de bemoeienissen met het wegverkeer naar
Rijkswaterstaat zouden worden overgebracht. De minst enthousiaste reac
ties kwamen uit de hoek van de CHU. Krol zei wel te kunnen instemmen
met de reorganisatieplannen maar voegde eraan toe dat een kamerlid toch
eigenlijk niet bij machte was de juistheid ervan nu al te beoordelen. Zijn
partijgenoot De Ruiter was als enige werkelijk ontevreden over de wijzi
gingen bij het DG, hij vond dat de versobering niet ver genoeg was doorge
voerd.256
Spitzen beantwoordde de opmerkingen van Schilthuis en Algera inzake
het ongerijmde om zaken betreffende het wegverkeer onder Waterstaat te
brengen, door erop te wijzen dat aan bemoeienissen met het wegverkeer
twee kanten zaten: een technische en een economische. Het DG van het
Verkeer was er het beste op ingericht het economische aspect van het weg
verkeer te verzorgen, Rijkswaterstaat was daarentegen het best gekwalifi53
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ceerd voor het technische aspect. Maar deze bemoeienissen moesten nu
eenmaal, aldus Spitzen, in één hand gehouden worden. Volgens hem was
in dit geval primair een taak weggelegd voor Rijkswaterstaat, aangezien de
bouw van wegen (een duidelijke - droge - waterstaatstaak) en het gebruik
ervan ten nauwste met elkaar samenhingen, en bovendien al vanouds bij
Rijkswaterstaat 'de statistiek van het verkeer' werd opgemaakt om de ver
voersbehoeften vast te stellen.257
In de Eerste Kamer stemde men eveneens in met de geplande reorganisa
tie, die, zo vond men, het DG inderdaad eenvoudiger, duidelijker en effi
ciënter zou maken.258
De reorganisatie, die pas in de praktijk kon worden gebracht nadat enige
wettelijke bepalingen waren gewijzigd259, werd in twee etappes uitgevoerd.
Een maand eerder dan gepland, op 1 mei 1949, begon de operatie. De tweede
fase startte op 1 september en werd tegen het einde van dat jaar voltooid.
Naar aanleiding van vragen van kamerleden naar het effect van de reorga
nisatie wist Spitzen in 1949 nog niet meer te antwoorden dan dat hij ver
wachtte 'dat de reorganisatie een verbetering zal brengen'. In 1950 deelde hij
mee dat zij een succes was geworden. De reorganisatie van het DG van het
Verkeer alsmede zijn onderbrenging in het departementsgebouw hadden
een belangrijke besparing op de personele en materiële uitgaven tot gevolg
gehad 260
De spoorwegen

In leidin g
Tijdens het ministerschap van Spitzen draaide de parlementaire interesse
voor de NV Nederlandsche Spoorwegen steeds om een viertal zaken. Ten
eerste stelden kamerleden elk jaar bij de begrotingsbehandeling vragen over
de wederopbouw en vernieuwing van het bedrijf; ten tweede wilden zij we
ten hoe het bedrijf de benodigde investeringen dacht te financieren en hoe
het er in het algemeen financieel voorstond, en ten derde werd van gedach
ten gewisseld over de vraag welke plaats de NS binnen het gehele vervoersbestel zouden moeten innemen. Deze vraag hield direct verband met de
discussies over de juiste coördinatie van het vervoer en de wording van de
drie vervoerswetten. Vanwege hun onderlinge samenhang zullen deze drie
punten (opbouw van het bedrijf, de financiering ervan en zijn plaats in het
totale vervoersbestel) tezamen worden behandeld. Tenslotte brachten ka
merleden herhaaldelijk het personeelsbeleid van de NS ter sprake.

Wederopbouw en financiering
De situatie bij de spoorwegen was in 1948 weinig rooskleurig. Het spoorweg
bedrijf was de gevolgen van de oorlog nog steeds niet te boven. Door de
slechte toestand van de rails kon er nog altijd niet met vooroorlogse snelhe
den worden gereden; er bestond een grote achterstand in het onderhoud en
de vernieuwing van spoorstaven, wissels e.d.; talrijke bruggen en gebouwen
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waren slechts voorlopig hersteld en de NS beschikten nog steeds over on
voldoende en dan nog verouderd rollend materieel. Enorme bedragen zou
den nog nodig zijn voor een volledig herstel. Vanwege de schaarste aan ma
terialen en deviezen kon daar echter moeilijk in worden voorzien. Daarom
was een urgentieprogramma opgesteld dat, aldus Spitzen tijdens de begro
tingsbehandeling eind 1948, 'in ongeveer vijf jaren zal moeten worden vol
tooid wil het bedrijf behoorlijk kunnen functionneren. Dit programma
voorziet in een geleidelijke vervanging van de stoomtractie door electrische- en diesel-electrische tractie, hetgeen de electrificatie van alle hoofdlijnen tengevolge zal hebben.'261
De uitvoering van dit urgentieprogramma, zo zette de bewindsman uit
een, zou grote investeringen vergen - het begrote bedrag è ƒ775 miljoen262
noemde hij echter niet - maar deze waren bezien in het kader van de gehele
economische opbouw van ons land niet onverantwoord. Een geëlektrifi
ceerd spoorwegbedrijf vormde namelijk 'een buitengewoon gunstige voor
waarde voor industrialisatie, daar zij de mobiliteit van reizigers en goede
ren wezenlijk verhoogt'. Bovendien werkte elektrificatie deviezenbesparend, onder andere doordat de import van buitenlandse steenkolen dras
tisch kon afnemen. Spitzen benadrukte bij zijn uiteenzetting over de toe
komst van de spoorwegen dat hij óók de belangen van de andere vervoers
takken nauwlettend in de gaten zou houden: 'Een gezonde opbouw van het
gehele vervoersapparaat dient (...) bij voortduring voor ogen te staan.'263
Woordvoerders van de regeringspartijen KVP en PvdA konden zich heel
goed vinden in de plannen, overtuigd als zij waren dat een gezond en soe
pel werkend spoorwegbedrijf 'een nationaal belang van de eerste orde' was.
Maenen (KVP): 'Ik zou haast zeggen, een levensvoorwaarde voor onze be
volking.' Alleen vond laatstgenoemde wel dat het elektrificatieplan nog
verder uitgebreid zou moeten worden; niet alleen de hoofdlijnen maar ook
de lijnen naar het noorden en het oosten van het land moesten worden
gemoderniseerd.264
Vertegenwoordigers van de VVD en van de oppositiepartij ARP, respec
tievelijk Zegering Hadders en Algera, toonden zich echter minder enthou
siast over Spitzens NS-beleid. Volgens hen bevönden de spoorwegen zich al
in een bevoorrechte positie ten opzichte van de andere takken van ver
v o e r265, en zou deze bij uitvoering van de plannen alleen maar rianter
worden. Zo zouden de NS bij voortgaande elektrificatie weer meer stations
gaan aandoen, waardoor vervoer ontnomen zou worden aan busbedrijven
die op die trajecten opereerden. Voorts keurden zij het af dat de NS door
middel van dochterondernemingen ook actief waren op het gebied van het
wegvervoer. Zij vonden tenslotte dat Spitzen niet tot grote uitgaven voor
de spoorwegen zou mogen overgaan alvorens hij daarover overleg had ge
pleegd met het parlement.266
Spitzen vond het nogal kortzichtig van de ARP en de VVD dat zij van de
NS verlangden zich strikt tot het railverkeer te beperken, terwijl zij toch te
gelijkertijd de mening aanhingen dat de NS een rendabel, zichzelf bekosti
gend bedrijf moesten zijn: 'Wenst men, dat een bedrijf, dat in volle concur
rentiestrijd staat, zich zal kunnen handhaven, dan moet men ook econo55
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misch een zekere mate van ruimte hebben.'267 Op de vraag naar het overleg
tussen de regering en de NS inzake de vergoeding van de oorlogsschade,
antwoordde Spitzen dat het overleg nog gaande was 268
Verzoeken van KVP- en CPN-kamerleden om reducties op spoorkaartjes
te geven voor bepaalde groepen in de samenleving (gezinnen, studenten)
of, wat alleen CPN-leden bepleitten, voor bepaalde dagen (weekends, vakan
ties) wees de minister resoluut van de hand. Zulke reducties zouden een ex
tra passagiersaanbod tot gevolg hebben dat de NS voorlopig niet zouden
kunnen verw erken.269 Toch keerden dergelijke verzoeken elk jaar terug,
zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. De minister volhardde echter in
zijn standpunt dat enigerlei vorm van tariefreductie vooralsnog niet moge
lijk was.270
Nogal wat kamerleden hielden een pleidooi voor de aanleg of elektrifica
tie van spoorlijnen in hun eigen woonomgeving. Posthumus (PvdA), die
kortzichtige pleidooien voor de regio al eerder bestreed, merkte op dat
sommige afgevaardigden toch wel merkwaardig ondoordacht tewerk gin
gen; zij noemden het uitgeven van deviezen voor de NS een gevaarlijke
bezigheid maar stelden tegelijkertijd eisen aan de spoorwegen in hun eigen
landsdeel.271
Een week na het einde van het debat in de Tweede Kamer vergaderden
de ministers in de REA over het urgentieprogramma voor de NS, welk pro
gramma de spoorwegdirectie had ingeleid met de woorden: 'Vitale delen
van het spoorwegbedrijf verkeren in een toestand welke ons met diepe zorg
vervult.' Voor de periode 1948-1952 zou ƒ775 miljoen nodig zijn om het be
drijf er weer bovenop te helpen.272 Minister Van den Brink van Economi
sche Zaken gaf te kennen het te betreuren dat het spoorwegplan niet was
geplaatst in het kader van het investeringsprogramma van de gehele verkeerssector, noch was bezien als onderdeel van de totale, met name indus
triële, investeringspolitiek. Was dit wel gebeurd, dan zou volgens hem
duidelijk zijn geworden dat de voorgestelde m iljoeneninvestering onver
antwoord hoog was.
Ook de ministers Lieftinck, Mansholt en In ’t Veld vonden het jammer
dat het spoorwegprogramma niet was geplaatst in 'een totaal investerings
plan', maar toch hadden zij de indruk dat dit vijf-jarenprogramma als een
minimum moest worden beschouwd. Na een rede van F.Q. den Hollander,
de president van de NS-directie, waarin hij 'het minimum-karakter van het
ingediende programma' nog eens met kracht onderstreepte, stemde ook
Van den Brink ermee in. Hij verklaarde 'zeer onder de indruk te zijn ge
komen van de uiteenzetting van Ir. den Hollander'. Men kon het evenwel
niet eens worden over de financiering van het investeringsprogramma.273
Pas in augustus 1949 zou daarover een nieuw voorstel worden ingediend.274
Bij de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1950 werd de discussie
over de wederopbouw, de vernieuwing en de financiële situatie van de
spoorwegen, alsmede over de plaats van de NS in het totale vervoersbestel,
opnieuw gevoerd, ditmaal vooral in de fase van de schriftelijke behandeling.
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In het VV gaven 'vele leden' te kennen behoefte te hebben aan een na
dere uiteenzetting van de minister over de situatie bij de spoorwegen. Bij
deze kamerleden klonk ongerustheid door. Was bijvoorbeeld de materieelpositie nog steeds 'uiterst kritiek'? Sterker nog, was het waar dat het totale
bedrijf der NS, door verschillende oorzaken, in een kritieke fase verkeerde?
Als dat zo zou zijn, dan was het noodzakelijk dat de regering met spoed
lange-term ijnplannen zou overhandigen aan de Kamer. Vereist was dan
wel, zo voegden die leden eraan toe, dat de regering althans een voorlopige
conceptie had aangaande de ontwikkeling van de totale Nederlandse ver
voersvoorziening en de onderlinge verhoudingen van de verschillende
vervoerstakken. En werd nu eindelijk eens vaart gezet achter het bepalen
van de vergoeding aan de NS voor bezettings- en stakingsschade? Was de
minister het dan niet met hen275 eens dat het feit dat deze schadevergoeding
haar beslag nog steeds niet had gekregen 'een storend element van on
zekerheid in ons spoorwegbeleid' was?276
De minister gaf toe dat de situatie bij de NS nog verre van florissant was.
Inderdaad wekte de materieelpositie zowel wat kwantiteit als wat kwaliteit
betrof nog 'grote bezorgdheid’. Op de vraag of het totale NS-bedrijf in een
kritieke fase verkeerde, ging Spitzen niet direct in; wel zei hij dat door 'de
omvangrijke, kostbare en veel tijd vereisende investeringen (...) het bedrijf
van de NS eerst over enige jaren wederom volwaardig genoemd (zou) mo
gen worden'.277
Spitzen zette uiteen dat het opstellen van lange-term ijnplannen en het
bepalen van de plaats van de spoorwegen binnen de totale Nederlandse ver
voersvoorziening een onderdeel vormden van 'het opstellen van een cen
traal plan voor ons gehele economische leven’. Dit nu was een ingewikkeld
en tijdrovend karwei, niet het minst vanwege de omstandigheid dat steeds
veranderende factoren het economisch leven bepaalden. Vast stond wèl,
aldus de minister, dat een spoorwegsysteem onder alle omstandigheden een
integrerend deel van het gehele vervoerswezen moest blijven uitmaken.
Vooralsnog werd vastgehouden aan het het jaar ervoor bekend gemaakte
urgentieplan, dat in 1952 voltooid zou moeten zijn. Daarna zouden nog ca.
zes jaar nodig zijn om de NS tot volledige ontwikkeling te brengen. Het
streven was erop gericht in 1958 over een spoorwegbedrijf te beschikken dat,
op sobere wijze ingericht, zoveel mogelijk aan moderne eisen zou voldoen.
Richtsnoer was dat het bedrijf uiteindelijk zichzelf zou kunnen bedrui
pen.278
De minister hield het echter bij deze wat algemene opmerkingen, omdat
binnen afzienbare tijd het wetsontwerp gereed zou zijn dat de bedragen zou
vaststellen die aan de NS zouden worden uitgekeerd als vergoeding voor de
oorlogsschade, en dat tevens voorzieningen zou treffen voor de kapitaalbe
hoefte van de NS. Bij de indiening van dit ontwerp zou over de lopende
kwesties - de wederopbouw, de financiering en de plaats in het totale vervoersbestel - verder kunnen worden gepraat.279 Bij de mondelinge behande
ling liet het parlement deze kwesties dan ook rusten.280
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Het personeelsbeleid
Een ander punt van zorg voor parlementsleden was het personeelsbeleid.
Het waren CPN-leden, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, die elk
jaar opnieuw hierover de staf braken. De plannen om enorme bedragen te
investeren in de technische verbetering van het spoorwegbedrijf vonden zij
nogal schril afsteken tegen de wijze waarop het personeel werd behandeld.
Volgens de CPN-leden waren de arbeidsomstandigheden voor het spoor
wegpersoneel ronduit slecht: de lonen waren te laag, het aantal verlofdagen
was te gering, de pensioenregeling was zeer ongunstig281 en ook de secun
daire arbeidsomstandigheden (onder meer het niet extra betalen van nacht
arbeid, de standplaatsaftrek, het zwaar straffen van tekortkomingen van het
personeel, het ontbreken van zom erkleding) noemden zij bedroevend.
Voorts protesteerden de CPN’ers tegen het feit dat de EVC niet werd erkend
en in geen enkel overleg werd betrokken. EVC-leden waren dan ook niet
vertegenwoordigd in de NS-personeelsraad, die volgens het CPN-TweedeKamerlid Haken door veel NS'ers niet voor niets 'de handstok van de Di
rectie' werd genoemd.282 Tenslotte noemden de CPN-woordvoerders het
'zeer onredelijk', zelfs 'schandalig', dat spoorweglieden die tijdens de sta
king in 1944-1945 te veel geld hadden ontvangen van het Nationaal Steun
Fonds (NSF), dit nu moesten terugbetalen.283
De minister ontkende alle aantijgingen van de CPN. Dat de spoorwegmannen het door het NSF te veel uitgekeerde geld moesten terugbetalen
was een eerlijke zaak: dat niet doen zou onrechtvaardig zijn tegenover col
lega's die destijds minder uitgekeerd hadden gekregen. Bovendien werd
terdege rekening gehouden met de sociale omstandigheden van de betrok
kenen. En wat de arbeidsomstandigheden betrof: Spitzen geloofde niet dat
de lonen, die bij vaststelling kritisch waren bezien door het College van
Rijksbem iddelaars284, te laag waren.285 Ook de verlofregeling was zijns in
ziens in orde en de pensioenen werden op dezelfde voet behandeld als alle
overheidspensioenen. Over deze zaken bestond trouwens volledige over
eenstemming tussen de directie van de NS en de personeelsraad. En er
moest 'wel zeer veel aan ontbreken, (wilde) hij dit op zich zelf bevredigend
verlopend overleg doorbreken met zijn niet-goedkeuring'. Spitzen zag zijn
rol voornamelijk als toeziend. Dat de EVC niet erkend werd, was een zaak
van de directie. Spitzen wenste ook daarop geen enkele invloed uit te oefe
nen. Eerst wanneer hij zou merken dat de directie haar werk niet goed deed,
zou hij ingrijpen.286
Elk jaar opnieuw kreeg de CPN soortgelijke antwoorden op haar verwij
ten. Enige steun ontving zij in het laatste begrotingsjaar, van de kant van de
KVP. Maenen merkte eind 1950 op dat het grootste deel van het spoorweg
personeel nog op hetzelfde loonpeil stond als in 1946, terwijl het algemene
loonpeil in Nederland sindsdien belangrijk was gestegen. Ook de verlofda
gen waren volgens Maenen niet goed geregeld. Hij drong er daarom met
klem op aan bij de minister, 'aan wiens sociale gezindheid overigens aller
minst wordt getwijfeld', deze kwestie nog eens ernstig in overweging te
nemen. En Maenens partijgenoot Van den Heuvel meende dat de sociale
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positie van het NS-personeel achterop geraakt was bij het particuliere be
drijfsleven, een kwestie waarover hij bij de behandeling van de wet over de
kapitaalverstrekking aan de NS nog nader zou komen te spreken.287
Op dat moment was juist overleg gaande over loonregelingen tussen de
directie van de NS en de personeelsraad. Spitzen, die zei de inhoud van dit
overleg nog niet te kennen, benaderde de opmerkingen uit de KVP-hoek
opvallend welwillend. Hij beloofde zich Maenens opmerking ’ten nutte' te
maken. Op zichzelf was dat natuurlijk een magere toezegging, maar verge
leken bij de wijze waarop Spitzen gewoonlijk CPN-woordvoerders terzake
beantwoordde, was dit al heel wat. Zo had hij eerder die dag tegen de
CPN’ers Haken en Hoogcarspel, die eveneens voor betere lonen voor de
NS'ers hadden gepleit, zijn oude standpunt nog herhaald, namelijk dat dit
een zaak was van de directie en van de personeelsraad, en daarmee uit.288
Overige verkeerszaken

De verkeersveiligheid
Een vast thema bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en W aterstaat
vormde de verkeersveiligheid. Aanvankelijk wezen met name Zegering
Hadders (VVD) en Van Dis (SGP) Spitzen herhaaldelijk op de gebrekkige
controle daarop 289 Tijdens de begrotingsbehandeling voor 1951 besteedden
ook Posthum us (PvdA) en Haken (CPN) aandacht aan het verkeer. Zij
wilden de reactie van de minister weten op het zojuist verschenen rapport
van het Nederlands Verkeersinstituut. Het rapport stelde dat verkeerson
gevallen jaarlijks vele mensenlevens eisten en voor maar liefst ƒ88 miljoen
schade berokkenden, hetgeen de kamerleden zeer verontrustte. Spitzen ant
woordde dat de kwestie ook de regering met zorg vervulde, maar dat de fi
nanciële middelen vooralsnog te kort schoten voor een krachtig optreden.
Hij wilde daarom vooral particuliere initiatieven op het gebied van de ver
keersveiligheid stim uleren.290

B rom fietsen
Het 'rijwiel met hulpmotor', dat als nieuw voertuig op de weg was ver
schenen, baarde de kamerleden eveneens zorgen en stichtte verwarring.
Waren de berijders van deze voertuigen nu motor- of ri/züz'e/berijders? Vol
gens de bestaande wetgeving, zoals gedefinieerd in de Wegen verkeersrege
ling, de M otor- en Rijwielwet en het Motor- en Rijwielreglement, vielen
rijwielen met hulpmotor onder het begrip 'motorrijtuigen'.291
Zeer veel kamerleden gaven te kennen dat het de verkeersveiligheid zou
dienen wanneer in ieder geval bepaalde rijwielen met hulpmotor onder de
gewone rijwielen zouden worden gerekend en dus op het fietspad zouden
thuishoren. Het zou volgens hen levensgevaarlijk zijn deze vrij langzame
voertuigen op de autosnelwegen toe te laten. Anderen vonden daarentegen
dat de nieuwe, met een hulpmotor aangedreven fietsen per se niet op het
fietspad thuis hoorden.292 De minister zat op dezelfde lijn als de meerder59

Hoofdstuk I Spitzen kleurloze minister van Verkeer en Waterstaat

heid van de Kamer. Hij kondigde aan van plan te zijn de bromfietsen bene
den een zeker vermogen (maximaal 20 è 25 km. per uur) gelijk te stellen
aan de 'gewone' fietsen; de sterkere soorten bromfietsen daarentegen zou
den op de hoofdrijbaan thuishoren. Een en ander zou, aldus Spitzen, 'in de
nieuwe verkeerswetgeving' worden geregeld.293
Bij de begrotingsbehandeling voor 1950 in de Eerste Kamer, in maart van
dat jaar, kapittelde W oudenberg (PvdA), die over dezelfde kwestie ook al
schriftelijke vragen had gesteld, de minister over diens houding ten aan
zien van de bromfiets - 'een vehikel dat een grote toekomst' had. Waarom
was er in het afgelopen regeringsjaar niets veranderd aan de levensgevaar
lijke situatie waarbij bromfietsen wettelijk verplicht waren op dezelfde we
gen te rijden als de motorrijtuigen? De minister had toch, speciaal voor de
brom fietsen, een ’tijdelijke maatregel' kunnen treffen, 'in afwachting van
de (...) in voorbereiding zijnde herziening van de Wegenverkeerswet’.294 De
minister vond dat niet nodig: rijwielen met hulpmotor behoorden volgens
de bestaande definities nu eenmaal tot de motorrijwielen en 'zolang de wet
geving ongewijzigd' was, zou dat zo blijven. Eerst wanneer 'de nieuwe al
gemene maatregel van bestuur' tot stand zou zijn gekomen, aldus Spitzen,
zou het anders worden. Het voornemen was 'deze vervoermiddelen dan op
de rijwielpaden toe te laten, zij het onder bepaalde condities'.295 De parle
mentaire belangstelling voor dit onderwerp was hiermee voorlopig beëin
digd.296

De nieuwe kentekenregeling
Op 1 januari 1951 trad eindelijk de uit 1935 stammende Wegenverkeerswet
(Stbl. 554) in werking. Deze wet introduceerde onder meer een centralisatie
van de opgave van kentekens en van de afgifte van kentekenbewijzen aan
eigenaars of houders van motorrijtuigen, hetgeen daarvóór tot het taken
pakket van de provinciale griffies behoorde. Dientengevolge zouden de pro
vinciale letters uit de kentekenplaten verdwijnen.297
Over de invoering van deze nieuwe kentekenregeling werd bij de begro
tingsbehandeling voor 1951 een aantal vragen gesteld. Woordvoerders van
de ARP, de PvdA en de VVD vonden het onverantwoord zo'n dure opera
tie te starten in een tijd waarin op zoveel andere terreinen moest worden
bezuinigd - en daarbij ging het om zaken die men bepaald niet van minder
belang achtte. Spitzen antwoordde dat het voordeliger zou zijn nu de nieu
we kentekenregeling in te voeren, dan nog een aantal jaren met de oude
door te gaan. De voordelen waren van adm inistratieve, economische en
politiële aard. Bovendien was Nederland door de ondertekening van de
Conventie van Genève inzake het wegverkeer, in september 1949, toch ver
plicht zijn wagenpark binnen vijf jaar te registreren. En was trouwens niet
reeds in 1935, bij de oorspronkelijke Wegenverkeerswet, besloten tot centra
lisatie van de opgave van kentekens en de afgifte van kentekenbewijzen?298
Opmerkelijk was dat Algera (ARP) niet alleen bezwaren van financiële
maar ook van een zekere emotionele aard te berde bracht tegen de invoe
ring van de nieuwe kentekenregeling: '(...) het gaat mij zeer aan het hart,
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dat de provinciale nummers zullen verdwijnen'. Spitzen repliceerde dat de
nieuwe regeling een w ezenlijk element van de W egenverkeersw et uit
maakte. En hij voegde eraan toe dat men niet moest denken dat het zijn
hobby was de nummerplaten van auto's te veranderen.299
De veren over de Westerschelde
Een kwestie die de gemoederen tijdens de begrotingsbehandelingen 19481949 en 1949-1950 volop bezighield, betrof het voornemen van Spitzen de
veren over de Westerschelde niet langer gratis te laten varen. Er waren drie
veerdiensten: één tussen Breskens en Vlissingen (6 km), één tussen Perkpolder en Kruiningen (4 km) en één tussen Terneuzen en Hoedekenskerke
(12 km). Na de bezetting was besloten de heffingen af te schaffen om het geï
soleerde, sterk op België gerichte Zeeuwsch-Vlaanderen (ca. 90.000 inwo
ners) hechter aan Nederland te binden. Daar kwam bij dat men de instelling
van 'vrije veren' een redelijk gebaar vond aan de Zeeuws-Vlamingen, die
buitengewoon zwaar onder de oorlog hadden geleden.
Spitzen meende eind 1948 echter dat het mogelijk moest zijn om voor de
overtocht over de W esterschelde weer een kleine vergoeding te vragen.
Zeeuwsch-Vlaanderen was de ergste gevolgen van de bezetting te boven ge
komen. Het argument dit gebied hechter aan Nederland te binden vond de
minister niet langer gepast in een tijd waarin de Benelux gestalte kreeg. Bo
vendien was de financiële situatie van de overheid dermate precair dat her
invoering van de tarieven eens te meer gerechtvaardigd was. Tevens hoop
te Spitzen op die manier het hinderlijke toeristische heen en weer varen te
beperken.300 Spitzen, die ervan uitging dat zijn voornemen weinig proble
men zou opleveren, had op de begroting alvast rekening gehouden met de
opbrengst van de veergelden.
Maar in het parlement brak een storm van protest los. Eerst in de Tweede
Kamer, daarna, veel heftiger nog, in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer
vroegen de woordvoerders van alle partijen aan de minister om van zijn
voornemen af te zien. De toenmalige regering had immers toegezegd het
door de oorlog zwaar gedupeerde Zeeuwsch-Vlaanderen door middel van
gratis veren tegemoet te komen. W elnu, het gebied was die oorlogsschade
nog lang niet te boven: juist daar verliep de wederopbouw traag. Bovendien
was het toch niet de juiste manier van politiek bedrijven om de belofte van
een vorig kabinet zomaar ongedaan te maken? Voorts was het wel degelijk
nog altijd een nationaal belang dat Zeeuwsch-Vlaanderen zich bij Neder
land 'thuis' zou voelen. Daarom mochten geen extra barrières worden op
geworpen om vanuit dit deel van Zeeland de rest van Nederland te berei
ken. En verder zouden de gevoelens van achterstelling bij de Zeeuws-Vlamingen door de herinvoering van veergelden een nieuwe impuls krijgen.
Tenslotte vonden zij het vragen van tol niet meer in deze tijd passen.
De uit Middelburg afkomstige Van der Feltz (CHU) vertelde dat de plan
nen van de minister in geheel Zeeland beroering hadden veroorzaakt. Het
zou volstrekt tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de Zeeuwen indruisen
wanneer voor de W esterscheldeveren weer zou moeten worden betaald.
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Van der Feltz ging nog een stapje verder: 'Het is niet alleen een psychologi
sche fout, het is een nationale blunder.’
Spitzen liet zich door de protesten niet uit het veld slaan. Hij bleef bij zijn
standpunt dat wederinvoering van veergelden alleszins terecht was. Hij
voegde eraan toe dat hij als uitgangspunt voor de tarieven de kosten voor
vervoer over land (met eigen of openbaar vervoer) zou nemen. In tweede
termijn deed alleen Posthumus (PvdA) wat water bij de wijn. Hij zou zich
niet langer verzetten tegen elke heffing, als het personenvervoer maar vrij
zou blijven. De rest van de Kamer volhardde echter in haar standpunt,
hoewel zij aan haar ontevredenheid geen politieke gevolgen verbond.301
Ook in de REA, een week voor de begrotingsbehandeling in de Tweede
Kamer, was niet iedereen enthousiast geweest over Spitzens voorstel. Joekes en Van den Brink vonden dat in ieder geval het vervoer van arbeiders
gratis moest blijven, terwijl laatstgenoemde en Mansholt meenden dat ook
vrachtauto's moesten worden vrijgesteld. In 't Veld wilde een aantal be
zwaren ondervangen door de invoering van abonnementen. Spitzen had
toegezegd met de gedane suggesties rekening te zullen houden.302
In de Eerste Kamer werd het de minister aanmerkelijk m oeilijker ge
maakt. W oordvoerders van vrijwel alle partijen verdedigden met verve
hun overtuiging dat de veren vrij moesten blijven. Hun argumenten hier
voor waren min of meer dezelfde als die van hun collega’s in de Tweede
Kamer, maar de accenten lagen wat anders. In de senaat werd vooral de
nadruk gelegd op het belang om dit sterk op België gerichte gebied, waar
eenderde van de Zeeuwen woonde, bij Nederland te houden. Het ging dan
ook niet aan te zeggen, hetgeen de minister herhaaldelijk deed, dat er wel
meer gebieden in Nederland waren die een geïsoleerde positie innamen.
Zeeuwsch-Vlaanderen was een volstrekt apart geval.
De socialist Kramer wees erop dat de Tweede Kamer zich om de tuin had
laten leiden. Spitzen had namelijk gezegd dat hij herinvoering van veer
gelden overwoog, maar in werkelijkheid had hij de opbrengst van de tarie
ven al in de begroting verwerkt. Daardoor was tot de Tweede-Kamerleden
niet volledig doorgedrongen, aldus Kramer, 'voor welke situatie zij nu ei
genlijk stonden'. Hoewel Spitzen toegaf wellicht een fout te hebben ge
maakt in de voorlichting aan de Tweede Kamer, bleef hij bij zijn standpunt:
’Nu zou ik toch willen vragen om dit inderdaad zeer belangrijke en ook
zeer gevoelige punt van het herstel van de veren vooral te willen bezien in
het licht van het voorgestelde tarief', dat, aldus Spitzen, 'zeer laag’ was.303
Nu bleek dat Spitzen niet van zins was te wijken voor de kritiek van een
kamermeerderheid, kritiek die erop neerkwam dat de minister te veel be
lang hechtte aan financiële en te weinig aan politieke en psychologische fac
toren, diende Kramer een motie in. Deze was mede ondertekend door Tjalma (ARP), Kolff (CHU), Wendelaar (VVD) en Schalker (CPN). De regering
werd daarin uitgenodigd van wederinvoering van de veergelden af te zien,
overwegende dat deze gelden na de bevrijding juist waren afgeschaft 'tot
versterking van de verbondenheid van Zeeuwsch-Vlaanderen met het ove
rige deel van Nederland en de provincie Zeeland in het bijzonder'.
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KVP-woordvoerder Kraaijvanger, die het eens was met de inhoud van de
motie maar haar niet had ondertekend uit vrees voor de situatie waarin de
senaat zou geraken wanneer de minister zijn onaanvaardbaar zou uitspre
ken, kwam met een tussenvoorstel. Hij gaf in overweging de regering uit te
nodigen niet tot wederinvoering over te gaan 'alvorens de Staten-Generaal
de gelegenheid hebben gehad daarover bij de behandeling van de begroting
voor het jaar 1950 met de Regering van gedachten te wisselen’. Nadat Spit
zen te kennen had gegeven minder bezwaar tegen deze formulering te heb
ben dan tegen die van Kramer, wijzigde laatstgenoemde de motie in die zin.
Ook Kraaijvanger ondertekende daarop de motie waarna deze zonder hoof
delijke stemming werd aangenomen.304
Twee maanden later, in mei 1949, stelde Spitzen de kwestie opnieuw aan
de orde in de REA. De verschillende ministers deden ongeveer dezelfde
suggesties als zij in januari hadden gedaan (vervoer van arbeiders vrij, lager
tarief voor vrachtauto's en verlaging abonnementsprijzen); alleen minister
Mansholt was inmiddels 'om' gegaan. Hij merkte op dat hij 'het zeer (zou)
betreuren, indien tot wederinvoering der veergelden zou worden over
gegaan en wel voornamelijk op grond van de overweging, dat ZeeuwschVlaanderen zich - vooral als de Economische Unie een feit zal zijn - nog
meer op België zal gaan oriënteren'. Hij wees er verder op 'dat in het Wes
ten des lands zeer kostbare wegen zijn aangelegd, welke men gratis berijden
kan’. Maar Spitzen wilde doorzetten; alleen de mogelijkheid van het invoe
ren van goedkopere abonnementen en van gratis vervoer van arbeiders
zou hij nader bekijken.305
Eind september bleek, tot ongenoegen van minister Joekes en met name
van de m inisters Götzen en Mansholt, dat Spitzen zijn voorstellen niet
noemenswaardig had veranderd. Het was duidelijk dat de bewindsman van
Verkeer en Waterstaat de overtuiging toegedaan bleef - daarin van harte ge
steund (of aangespoord?) door Lieftinck - dat zijn voorstellen verdedigbaar
waren. Spitzen stelde heel duidelijk dat hij er, in afwachting van de behan
deling der zaak in de Staten-Generaal, waar hij overigens 'veel oppositie'
verwachtte, liever geen wijzigingen in wilde aanbrengen. Op voorstel van
Drees besloot de raad hem hierin zijn zin te geven.306
Spitzens voorgevoel bleek juist. Uit het VV werd al duidelijk dat de
Tweede Kamer niet van standpunt was veranderd. Minister en Kamer ble
ven derhalve lijnrecht tegenover elkaar staan. Tijdens de mondelinge de
batten wees Van der Feltz erop dat het voornemen van de minister, dat
'funeste plan', de gemoederen in Zeeland buitengewoon bezighield. Alle
mogelijke verenigingen en instituties wendden zich met bezwaarschriften
tot 'Den Haag'. Zo bereikten op 13 en 14 december 1949, de dagen waarop de
begroting werd behandeld, de Kamer een adres van het comité 'Geen veer
geld op de Westerschelde', een adres van de verenigingen van burgemees
ters en secretarissen van West en van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen alsmede
een telegram van de Provinciale Staten van Zeeland, waarin zij meedeel
den dat zij met algemene stemmen een motie hadden aangenomen tot be
houd van de vrije veren.307
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In de debatten ging het vooral over het door KVP-, CHU- en VVD-woordvoerders gemaakte bezwaar dat Spitzen zich niet gebonden achtte aan de be
lofte van zijn ambtsvoorganger. Deze volksvertegenwoordigers vonden het
geen manier om recente ministeriële m aatregelen, genomen op gronden
die nog steeds van kracht waren, alleen met een verwijzing naar 's lands be
narde financiële situatie teniet te doen. Van der Weijden (KVP) vroeg de
minister hoe hij het zou vinden als zijn opvolger zich van zijn beleid niets
zou aantrekken.
Spitzen vond het verwijt volkomen onterecht. Een kabinet kon zijn op
volgers toch geen blijvende verplichtingen opleggen? In dat geval zou
Zeeuwsch-Vlaanderen een eeuwig durend recht kunnen doen gelden op
vrije veren! De geste van het kabinet-Schermerhorn-Drees diende te wor
den bezien in het licht van de omstandigheden: het was een bijdrage aan
het herstel van het door de oorlog zo zwaar getroffen Zeeuwsch-Vlaande
ren. En aangezien Spitzen, zo vervolgde hij, nog steeds geen argument had
gehoord waaruit bleek dat Zeeuwsch-Vlaanderen echt zó anders was dan
bijvoorbeeld de Waddeneilanden of Schouwen-Duiveland, dat vrij vervoer
over zulke afstanden te rechtvaardigen was, bleef hij bij zijn standpunt. Dat
standpunt was overigens, zo voegde Spitzen eraan toe, eerst tot stand ge
komen na 'zorgvuldig en uitvoerig vooroverleg' met collega's, zodat 'het
opnemen van de bewuste post in deze begroting mag worden gezien als een
Kabinetsbeslissing'.
De halsstarrige houding van Spitzen bracht Van der Feltz (CHU) tot in
diening van een amendement, dat was medeondertekend door Van der
Weijden (KVP), Algera (ARP), Cornelissen (VVD) en De Ruiter (CHU). Dit
amendement, dat ook de volle sympathie van de CPN-fractie genoot, stelde
voor art. 265 van de begroting ('onderhoud, verbetering en bediening van
veren en schipbruggen') met ƒ800.000 te verhogen. Dit was precies het be
drag dat de tolheffing zou moeten opbrengen. Van der Feltz lichtte toe: 'Ik
weet, dat de Minister er niet aan gebonden is, dit bedrag geheel uit te geven,
maar ik veronderstel, dat de Minister, wanneer dit amendement wordt aan
genomen, toch wel rekening zal houden met de wensen van de Kamer.'
Spitzen zag in dit voorgestelde amendement aanleiding de Kamer deels
tegemoet te komen door de toezegging de tarieven in heroverweging te ne
men. Hij dacht daarbij voor motorvoertuigen aan een tarief dat gebaseerd
zou zijn op de kostprijs van vervoer over dezelfde afstand over land. Voor
fietsers en voetgangers zouden de veerdiensten gratis blijven. En hij be
sloot: 'Bij de aanwezigheid van de bereidheid mijnerzijds om op deze basis
een tarief te laten ontwerpen, zou ik de aanneming van het amendement
van de heer Van der Feltz c.s. aan de Kamer wel zeer ernstig willen ontra
den.'
Van der Feltz op zijn beurt toonde zich daarna bereid het amendement in
te trekken op voorwaarde dat de minister 'de toezegging doet het tarief, dat
ontworpen wordt, aan de Kamer over te leggen’. Aldus deed Spitzen.308
Ongeveer twee maanden later, op 7 februari 1950, zond hij een brief naar de
Kamer met de nieuwe tarieven. Passagiers tweede klasse, fietsen en motor
fietsen zonder zijspan zouden gratis kunnen oversteken; voor de passagiers
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eerste klasse en motorvoertuigen zouden de tarieven variëren van 20 cent
tot ƒ2/10.309
In de Eerste Kamer bleek alleen de KVP zich te willen schikken in het
compromis. De andere partijen waren, aldus het VV, ’in alle opzichten ern
stig teleurgesteld' door de argumentatie die de minister in de Tweede Ka
mer had gebruikt. Volgens de senatoren was daar nauwelijks aandacht be
steed aan de motie-Kramer van het jaar ervoor. Spitzen had de wederinvoe
ring van tarieven onder andere gerechtvaardigd met het argument dat
Zeeuwsch-Vlaanderen de oorlogsschade redelijk te boven was gekomen.
Maar daar ging het helemaal niet om! In 1945 en 1946 had het toenmalige
kabinet er herhaaldelijk op gewezen dat het een nationaal belang was dit
Zeeuwse gebied uit zijn isolement te verlossen. Welnu, die boodschap gold
nog steeds; dèt duidelijk te maken was de bedoeling van de motie geweest.
Het was niet fair van Spitzen, meenden de indiener van de motie van
vorig jaar, Kramer (PvdA) en mede-ondertekenaar Wendelaar (VVD), om
de Zeeuwse Provinciale Staten nu te verwijten dat zij niets wilden bijdra
gen aan de kosten van de Scheldeveren. Destijds was hun immers verze
kerd dat die veren een landsbelang betekenden en dus uit de nationale
schatkist bekostigd zouden worden. Kramer kon voorts niet begrijpen dat de
m inister het principe van de vrije veren had opgeofferd voor een relatief
gering bedrag. Ten gevolge van de tariefsverlaging, voorgesteld als tege
moetkoming aan de Tweede Kamer, zou de totale jaaropbrengst van de ve
ren slechts ƒ350.000 in plaats van de oorspronkelijk begrote ƒ800.000 opleve
ren. Spitzen, die overigens een week vóór het debat in de Eerste Kamer zelf
naar Zeeland was getogen om persoonlijk een keer van die veelbesproken
W esterscheldedienst gebruik te maken, bracht daar tegenin, dat voor hem
juist het heffen van een tarief, al was het nog zo gering, een principekwestie
was. Hiermee maakte hij namelijk het beginsel duidelijk dat de overheid
niet verplicht was voorzieningen te treffen voor streken met een geogra
fisch ongunstige ligging.
Kramer reageerde fel: 'Hier zit nu ook weer dat ergerlijke verschil van
opvatting.’ Zeeuwsch-Vlaanderen wès volgens hem namelijk niet te verge
lijken met welke andere geïsoleerde streek van Nederland dan ook. Geen
enkel eiland of anderszins geïsoleerde streek was tegelijkertijd zó nauw ver
bonden met een ander land als dit Zeeuwse Vlaanderen. Daarop diende hij
opnieuw een motie in. Kolff (CHU), Wendelaar (VVD), Tjalma (ARP) en
Brandenburg (CPN) hadden haar mede ondertekend. De KVP verkoos te be
rusten. Enerzijds omdat 'de vrijdom met uitzondering van de autotractie'
was behouden en anderzijds omdat met het oog op 's lands financiële situa
tie een bedrag van ƒ350.000 toch niet te verwaarlozen was.
De motie sprak uit dat men 'wederinvoering van veergelden thans be
treurt', overwogen hebbende 'dat de Minister niet aannemelijk heeft ge
maakt, dat dit voornemen der Regering verenigbaar is met de toezegging
door de Regering nog in 1945 en 1946 aan de bevolking van ZeeuwschVlaanderen gedaan'. Het woordje thans duidde erop, aldus Kramer, dat we
derinvoering in de toekomst mogelijk was, maar niet dan nadat overleg
met het provinciale bestuur zou hebben plaatsgevonden. De motie werd
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zonder hoofdelijke stem m ing aangenomen. Daarmee kwam tevens een
einde aan het parlementaire debat over de Westerscheldeveren.310
De luchtvaart

Inleiding
De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij had zich na de oorlog opmerkelijk
snel weten te herstellen. Onder de bezielende leiding van Albert Plesman
werden in hoog tempo intercontinentale en transatlantische verbindingen
(opnieuw) tot stand gebracht. De KLM kon zich als voorheen meten met de
grote buitenlandse maatschappijen en Plesman was vast van zins die voor
aanstaande plaats te behouden. Voortdurende aanpassing aan de zeer snelle
veranderingen in de luchtvaart was daarbij het devies.311
Het was duidelijk dat overheidssteun daarbij onontbeerlijk was. Over de
omvang hiervan verschilden de Kamerleden van mening. De vraag was in
hoeverre een regering in een tijd van soberheid en schaarste, borg moest
blijven staan voor verliezen, respectievelijk nieuwe investeringen van
'haar' luchtvaartm aatschappij. Werd daarmee wel een landsbelang ge
diend? Men vroeg zich verder af of de KLM met haar grootse plannen niet
wat al te hoog in de wolken zat. En hoe zat het met de controle op het finan
ciële reilen en zeilen van de KLM?
Een andere kwestie waarvoor het parlement belangstelling aan de dag
legde, betrof het nog steeds onopgeloste 'luchthavenvraagstuk'. Deze al van
ruim voor de oorlog daterende discussie ging over de vraag hoeveel grote
luchthavens, uitgerust voor internationaal en intercontinentaal verkeer,
Nederland nodig zou hebben en waar (in het westen van het land) deze ge
situeerd moesten worden. Bij Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag of
ergens tussen deze steden in? Vooral Rotterdam, dat in de jaren twintig N e
derlands eerste burgervliegveld (Waalhaven) had gebouwd, spande zich ge
weldig in om een grote luchthaven binnen haar grenzen te krijgen. Waal
haven was in mei 1940 door de Duitsers volledig plat gebombardeerd; sinds
dien had Rotterdam geen vliegveld meer.
Tenslotte was er het landings- en overvliegverbod voor de KLM, uitge
vaardigd in onder meer India en Pakistan. Deze landen hadden dit verbod
ingesteld als reactie op de politionele acties in Indonesië. In de Kamer wer
den verschillende vragen gesteld over de geheimzinnige en volgens som
migen weinig doortastende handelwijze van de regering in deze kwestie.

Het luchthavenvraagstuk
Minister Vos maakte begin 1948 bekend dat hij nu eindelijk eens een punt
wilde zetten achter de al sinds de jaren twintig gevoerde discussie over de
vraag hoeveel vliegvelden voor het internationale luchtverkeer Nederland
nodig had en waar deze het best konden worden aangelegd. Na zorgvuldige
bestudering van het laatste voorstel dienaangaande, een plan van Plesman
om één centrale luchthaven te bouwen in Burgerveen bij Leiderdorp,
66

Verkeer en vervoer

meende hij in april 1948 ten overstaan van de Eerste Kamer zijn 'eind
conclusies ten aanzien van dit vraagstuk (...) te kunnen mededelen'. Vastge
houden zou worden aan de kort na de oorlog genomen principe-beslissing.
Deze hield in dat Schiphol, bij Amsterdam, de centrale luchthaven (van de
zogeheten A -l klasse) zou blijven en dat in de polder Schieveen, bij Rotter
dam, een secundair vliegveld (van de E-klasse) zou worden aangelegd. Dit
laatste vliegveld zou zodanig worden aangelegd dat 'de mogelijkheid tot
ontwikkeling van een tweede grote luchthaven in Nederland wordt open
gehouden'. Senator Kraaijvanger (KVP) dankte Vos voor diens uiteenzet
ting en hij sprak 'als enige Rotterdammer in deze Kamer' er zijn 'bijzonde
re vreugde' over uit 'dat Rotterdam hiermede toch zeker wel zijn eigen
vliegveld zal krijgen'.312

Vliegvelden en geprojecteerde vliegvelden in 1950.

Kort daarna, in de zomer van 1948, laaide de discussie echter opnieuw op.
In een brochure getiteld De toekomst van het Vliegveld Ypenburg schreef
de luchtvaartindustrieel F.J.L. Diepen dat dit bij Den Haag gelegen vliegveld
voor een bedrag van slechts ƒ2,9 miljoen zou kunnen worden verbouwd tot
een luchthaven van dezelfde grootte (klasse E) als bij Schieveen was gepro
jecteerd voor - let wel - ƒ26 miljoen. In verband daarmee verzocht de ex
ploitant van het vliegterrein Ypenburg de regering om toestemming voor
de aanleg van verharde startbanen.313 Uiteraard kon het kabinet, in een tijd
waarin het buitengewoon krap bij kas zat, de oren niet sluiten voor deze
nieuwe suggesties. Want als waar was wat werd beweerd, zou het uiteraard
niet van wijs beleid getuigen om bij Schieveen, op slechts negen kilometer
afstand van Ypenburg, een peperduur nieuw vliegveld aan te leggen. De
zaak werd daarom opnieuw bekeken. In afwachting van de resultaten van
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dat onderzoek schrapte ad interim-minister van Verkeer en Waterstaat-Van
Schaik, tot groot verdriet van Rotterdam, een begrotingspost van ƒ6 m il
joen voor de Schieveense vlieghaven.314
Bij de behandeling van de begroting vond de Kamer dat Spitzen, die in
middels het roer van Van Schaik had overgenomen, deze zaak zo snel mo
gelijk tot klaarheid moest brengen. Hij kreeg de aansporing vooral de finan
ciële argumenten zwaar te laten wegen. Spitzen gaf daarop te kennen dat hij
er het meest voor voelde vast te houden aan 'de indertijd door de Regering
genomen beslissing met betrekking tot de aanleg van een secundair lucht
vaartterrein nabij Rotterdam en de handhaving van het luchtvaartterrein
Ypenburg voor de sportluchtvaart en het luchttaxiverkeer'. Maar gezien de
inderdaad 'bijzonder klemmende noodzaak om thans over-investeringen
tegen te gaan' had hij toch maar besloten tot de instelling van een commis
sie, die zou moeten adviseren omtrent een eventuele herziening van deze
beslissing. Onder leiding van J.A. Ringers, voormalig minister van Open
bare Werken en Wederopbouw, hadden in de commissie vertegenwoordi
gers zitting van maar liefst zeven ministeries en van de gemeenten Rotter
dam, Den Haag en Rijswijk. In ieder geval, zo wilde Spitzen alvast kwijt,
zouden er in 'Zuid-Holland-west' niet twee gelijksoortige vliegvelden ko
men. De commissie werd op 4 februari 1949 geïnstalleerd.315
In de Tweede Kamer kwam alleen ARP-woordvoerder Verkerk nog op
deze zaak terug. Hij drong er bij Spitzen sterk op aan in deze geen nieuw be
sluit te nemen 'alvorens de Kamer de gelegenheid heeft gehad zich over
deze gewichtige en omstreden kwestie tijdig uit te spreken'.316 In de Eerste
Kamer plaatste een aantal leden - onder hen de Rotterdammer Kraaijvanger
(KVP) - vraagtekens bij de heropening van de luchthavendiscussie. De vo
rige minister had toch niet zomaar ten gunste van Schieveen beslist; alsof er
toen niet op zaken als over-investering was gelet. Spitzen antwoordde
hierop simpelweg dat nieuwe ontwikkelingen nieuw onderzoek rechtvaar
digden. Andere senatoren merkten nog op dat huns inziens 'de strijd over
het aanleggen van vliegvelden' veel van zijn betekenis verloren had sinds
vaststond dat Schiphol in ieder geval 'hèt nationale vliegveld, het zwaarte
punt’ zou blijven.317
Ruim een jaar later, juli 1950, bracht de commissie-Ringers haar advies
uit. Naar aanleiding daarvan werd er vanuit de Kamers bij de minister op
nieuw op aangedrongen eerst overleg te voeren met het parlement en pas
daarna tot een besluit te komen. De verantwoordelijke m inisters - eerst
Spitzen, na maart 1951 Wemmers - bleven er echter bij dat het primair de
regering toekwam inzake een tweede groot vliegveld een beslissing te ne
m en.318 Begin 1952 maakte Wemmers uiteindelijk bekend dat de regering,
in overeenstemming met het meerderheidsrapport van de commissie-Rin
gers, tot het inzicht was gekomen dat een tweede luchthaven in het westen
van het land overbodig was. Schiphol zou voorlopig ruimschoots in de ver
voersvraag kunnen voorzien. Met het oog op de toekomstige ontwikkelin
gen zou kunnen worden volstaan met 'het gereedmaken van Ypenburg'.
Het plan-Schieveen werd daarom in de ijskast gezet. Daar Ypenburg wèl
toestemming kreeg om onregelmatig commercieel luchtverkeer te verzor68
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gen, mochten op dit terrein een aantal verbeteringen worden aangebracht.
Zo mocht er een verharde startbaan komen.319
Kraaijvanger was uiteraard zeer teleurgesteld door dit besluit. Hij zei er
weinig vertrouwen meer in te hebben dat Rotterdam in de nabije toekomst
nog een vliegveld zou krijgen. Want wanneer de kostbare overheidsgelden,
'het zijn niet weinige millioenen’, eenmaal in Ypenburg zouden zijn geïn
vesteerd, dan zou men 'om opportuniteits- of utiliteitsredenen of op grond
van econom ische m otieven altijd wel (...) zeggen: Schieveen gaat niet
meer'. Na enig gebakkelei met de minister, die opmerkte dat de kansen van
Rotterdam afhankelijk waren van de luchtvaartontwikkelingen, hield hij
vol 'dat de beslissing van de Regering niet goed (was) geweest'.320
Ypenburg zou echter nooit tot een luchthaven voor het burgerluchtverkeer uitgroeien. Medio jaren vijftig kreeg dit vliegveld een m ilitaire be
stemming. Daardoor kreeg Rotterdam alsnog zijn vliegveld. In de polder
Zestienhoven - het plan Schieveen was inmiddels van de baan - verrees een
klein vliegveld, met beperkte taken op het gebied van het nationale en in
ternationale vracht- en personenvervoer.321

Het landings- en overvliegverbod
Als reactie op de eerste politionele actie verboden India en Pakistan op 31
juli 1947 de KLM nog langer van hun luchtruim gebruik te maken. De KLM
verlegde daarop de dienst Amsterdam-Batavia naar een route via Cairo,
Bagdad en Colombo. Dat gaf zoveel moeilijkheden dat de verbinding tussen
Nederland en Nederlands-Indië herhaaldelijk ernstig in gevaar kwam. Pas
op 7 oktober kon de oude route via Karachi en Calcutta weer worden bevlo
gen. 322
Ruim een jaar later, op 23 december 1948, kondigde de regering van Paki
stan naar aanleiding van de tweede politionele actie opnieuw een over
vlieg- en landingsverbod voor Nederlandse vliegtuigen af. Spoedig daarna
volgden India, Birma en Ceylon dit voorbeeld. Toen kort daarop ook Saoedie-Arabië en Irak overvliegen en landen verboden, moest de gehele dienst
Amsterdam-Djakarta worden stilgelegd. Daar de Nederlandse regering ech
ter een uitermate groot belang hechtte aan het herstel van deze verbinding,
verzocht zij de KLM alles op alles te zetten om een alternatieve route te zoe
ken. Deze werd gevonden, en nadat de regering de nodige politieke obsta
kels uit de weg had geruimd kon de verbinding op 14 maart 1949 worden
hervat. Met een uiterste krachtsinspanning slaagde de KLM erin om via
Mauritius drie maal per week - voorheen vloog men acht h negen keer per
week - naar Djakarta te vliegen. De moeilijkheden om deze noodroute in
stand te houden waren echter enorm groot en hadden, zo meldde het KLMjaarverslag, 'dusdanig verstrekkende gevolgen (...) dat het gehele bedrijf de
nadelige invloed daarvan ondervond'. Eerst in de loop van juli 1949 stelden
de betreffende landen hun luchtruim weer open voor Nederlandse vlieg
tuigen.323
Tijdens de debatten over de begroting van Verkeer en Waterstaat, in ja
nuari 1949, toen de KLM nog volop bezig was de noodroute-Mauritius te
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testen, bracht Welter (KNP) deze kwestie ter sprake. Hij vond dat de Neder
landse regering de boycot van de KLM moest beantwoorden met een for
meel protest en eventueel ook met schadeclaims. Die landen konden toch
niet zomaar ongestraft druk uitoefenen 'op de binnenlandse politiek en het
binnenlandse bestuursbeleid' van Nederland? De legitimiteit van een pro
test zou de regering ofwel kunnen ontlenen aan de luchtvaartverdragen
met de betrokken landen (Welter wist niet zeker of deze waren afgesloten),
ofwel aan de internationaal geldende geschreven dan wel ongeschreven
conventies, die een dergelijke inm enging nu eenm aal niet toelieten.
'Uiteraard heeft de Nederlandse regering dit (...) niet zonder meer laten pas
seren', repliceerde Spitzen: zij had onmiddellijk gereageerd door de betrok
ken landen te wijzen op de verplichtingen die voortvloeiden uit de inder
daad tussen hen en Nederland gesloten luchtvaartovereenkom sten. Het
nemen van juridische stappen hield de regering echter nog in beraad.324
Een jaar later, toen Algera (ARP) hiernaar informeerde, verklaarde Spit
zen dat de regering verder niets had ondernomen. Dat was niet mogelijk ge
weest 'omdat de grondslag van de vliegverboden is geweest een verschil
van interpretatie van verdragen', wat weer voortvloeide uit een verschil in
politieke opvattingen. Algera vond dit een onbegrijpelijke redenering. Een
politiek m eningsverschil kon een klakkeloos schenden van internationale
overeenkomsten toch niet rechtvaardigen? Kon de minister zich niet nader
verklaren? Daarop zei Spitzen dat hij, te zamen met zijn collega van Bui
tenlandse Zaken, tot de conclusie was gekomen dat het 'om bepaalde rede
nen’ niet juist was in deze handelend op te treden, welke redenen hij alleen
ter vertrouwelijke kennisneming kon verstrekken.325
Een half jaar daarna, bij de behandeling van het wetsontwerp dat tot doel
had de KLM wegens geleden verliezen (onder meer als gevolg van die
vliegverboden) financieel tegemoet te komen, kwamen W elter en Algera
hierop terug. Zij betreurden het ten zeerste dat de Nederlandse regering
niets had ondernomen. Volgens hen had het recht moeten wijken voor za
kelijke belangen. Bovendien vonden deze kamerleden het onjuist dat de
regering zo geheimzinnig deed. De Nederlandse bevolking had er recht op
te weten wat de beweegredenen waren geweest geen schadevergoeding van
die landen te eisen, nu immers de door de KLM geleden verliezen door
haar moesten worden opgebracht. De handelwijze van de regering achtte
Welter dan ook 'in strijd met de eerste beginselen van de parlementaire
democratie'. Bovendien zou enige daadkracht van de zijde van de regering
goed zijn voor haar prestige: '(...) in conflicten van internationale aard heb
ben de Regeringen sinds 1945 toch niet de houding aangenomen, die men
in de volksmond pleegt te qualificeren als die van "ijzeren Hein'". Ook
Hoogcarspel (CPN) ageerde tegen de geheimzinnigheid, wat hem het hoon
gelach van Posthumus (PvdA) opleverde: een CPN'er die zijn beklag deed
over geheim zinnige regeringsm ethodes! Overigens was Posthum us de
enige die de regering openlijk gelijk gaf: 'Als er één zaak is, waarbij het na
tionale belang door de gecompliceerde internationale verhoudingen geraakt
kan worden door ten onrechte gepubliceerde stukken, dan is het de lucht
vaart, die zo sterk internationaal is georganiseerd.'326
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Spitzen, blij met de steun van Posthumus, liet nogmaals weten de ver
trouwelijkheid echt niet te kunnen opheffen. Niet alleen 'omdat het een
zaak betreft, die in hoge mate mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken en
ook die van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen aangaat', m aar vooral
'omdat ik ook zelf zozeer overtuigd ben van het grote gevaar, hieraan ver
bonden. (...) Het zou voor mij heel anders liggen als dit een afgesloten zaak
was, die geen vervolg had (...) maar zo is het niet'. Algera meende te begrij
pen waar de bewindsman op doelde. Als de vertrouwelijkheid inzake de
kwestie India-Pakistan zou worden opgeheven, zouden 'daardoor de kan
sen van de KLM nadelig kunnen worden beïnvloed'. Maar door dergelijke
economische overwegingen mocht de minister zich toch niet laten leiden.
'Het gaat er om', aldus Algera, 'of het recht moet worden gehandhaafd, het
recht zoals dat is vastgelegd in een internationale overeenkomst.' Met deze
woorden werd de discussie in de Tweede Kamer afgesloten.327
In de Eerste Kamer wilde Algera's partijgenoot Tjalma er ook nog wel
een paar woorden over kwijt. Hij vergeleek de houding van de regering in
zake deze kwestie met die ten aanzien van het gehele Indonesië-beleid: '(...)
het zoeken van den minsten weerstand en het berusten in ons aangedane
onrechtmatige bejegeningen’. Het was duidelijk dat de kwestie de ARP hoog
zat. Spitzen betreurde het gebrek aan waardering voor de houding van de
regering. Hij vroeg Tjalma 'nog eens rustig te lezen de Nota, waarin de Re
gering zich heeft beijverd, toch zoveel mogelijk de argumenten tegenover
de Kamerleden bloot te leggen'.328

De KLM als prestige-object 329
De KLM was vanaf het begin van haar bestaan (1919) afhankelijk van overheidsteun. Zij kreeg een vaste plaats op de begroting. Toch werden er, in de
jaren twintig en dertig, geregeld harde noten gekraakt over de hoogte van
de subsidie: ten departemente, in de ministerraad en in het parlement. Het
vertrouwen dat de KLM binnen afzienbare tijd winstgevend zou worden
alsmede het niet geringe prestige dat de vooraanstaande luchtvaartmaat
schappij Nederland bezorgde, voorkwamen echter steeds weer een dicht
draaien van de subsidiekraan.330
Ook na de oorlog waren overheidsgelden voor de KLM onontbeerlijk. Po
litiek Den Haag was bereid hierin te voorzien. In 1947 werd een wet aange
nomen ( Stbl . H 294) waarbij de ministers van Verkeer en van Financiën
werden gemachtigd namens de staat voor een bedrag van ten hoogste ƒ51
miljoen deel te nemen in het KLM-kapitaal, alsmede leningen c.q. garanties
aan het bedrijf te verstrekken tot een bedrag van ƒ50 miljoen. De overheid
verkreeg meer dan 50 procent van de aandelen en daarmee dus een door
slaggevende stem. Slechts weinigen waren er overigens voorstander van de
KLM tot een echt staatsbedrijf te maken. Men vreesde dat met het verdwij
nen van de particuliere bedrijfsvoering ook het dynamische karakter van
het bedrijf verloren zou gaan, hetgeen de positie van de KLM in het buiten
land naar ieders verwachting zeer zou verzwakken.331
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Op de eerste begroting die Spitzen als minister moest verdedigen was
vooral fors gesnoeid in de uitgaven voor waterstaat. Zoals eerder is be
schreven, werden deze bezuinigingsplannen in de Tweede Kamer van alle
kanten sterk gekritiseerd. Twee partijen, de CHU en de CPN, trokken verge
lijkingen met de luchtvaart, voor welke sector nauwelijks iets minder was
begroot dan het jaar ervoor.332 'De luchtvaart kost veel. Voor landaan
winning is er geen geld. Ik meen, dat men hier de zaak niet juist ziet', aldus
De Ruiter (CHU). Geld voor de luchtvaart betekende immers geld voor de
KLM en volgens de CHU waren de vooruitzichten van dit bedrijf, gezien de
dalende conjunctuur, verre van goed. Als gevolg van de stijgende reiskos
ten zouden minder mensen dan voorheen per vliegtuig reizen en boven
dien zouden de resultaten op de Indonesië-lijn, tot dat moment de meest
winstgevende, gaandeweg afnemen.333
Ook de CPN’er Haken twijfelde aan het rendement van de investeringen
in de luchtvaart. Immers, het goederenvervoer door de lucht lag op bepaal
de trajecten volledig stil en het passagiersvervoer speelde volgens hem 'ook
geen rol voor de l 1/2 man en een paardekop, die er gebruik van maken’. De
enorme bedragen die voor de luchtvaart waren uitgetrokken, vooral voor
de aanleg van vliegvelden, konden zijns inziens beter worden besteed aan
'u itb reid ing en verbetering van land- en w aterw eg en '.334 De post
'luchtvaartterreinen' slokte inderdaad bijna een derde deel op van het tota
le budget (ca. ƒ48 miljoen) dat diende voor de zogeheten kapitaaluitgaven,
uitgaven die onder meer voor de financiering van duurzame projecten ook wegen, kanalen en bruggen vielen hieronder - werden gebruikt.
De minister repliceerde dat de KLM wel degelijk goede vooruitzichten
had. 'Niet slechts de handel schept steeds meer internationaal contact door
de lucht, doch lichamen als de Verenigde Naties en het verkeer tussen de
Regeringen onderling maken dat er steeds meer over grote afstanden per
vliegtuig wordt gereisd. Ook de landverhuizing vormt een belangrijke fac
tor in het internationale verkeer.' En er werd slechts zoveel geld in de aan
leg van vliegvelden geïnvesteerd, 'dat juist aan de eisen van het huidige
verkeer wordt voldaan'. Nee, er werd zeker niet tè veel geld in de KLM geinvesteerd, aldus Spitzen, want men diende niet uit het oog te verliezen dat
de aard van het luchtvaartbedrijf nu eenmaal hoge kosten met zich mee
bracht. Hierop beknibbelen zou de econom ische vooruitzichten van de
KLM ernstig benadelen: 'In het algemeen kan worden aangenomen, dat
naar mate de basis van het KLM-bedrijf breder is en een groter deel van de
wereld bestrijkt, de waarschijnlijkheid toeneemt, dat de KLM minder ge
voelig zal zijn voor eventuele ongunstige gevolgen van conjunctuur
schom m elingen.’335
Spitzen kon dit gemakkelijk zeggen omdat hij wist dat een ruime kamer
meerderheid zijn luchtvaartbeleid toch wel zou steunen. Hun enorme be
wondering voor de wijze waarop Plesman erin was geslaagd de KLM tot een
bedrijf van internationaal aanzien uit te bouwen, hadden de parlem entsle
den niet onder stoelen of banken gestoken. Het ARP-lid Verkerk ging zelfs
zo ver op te merken dat 'iedere spreker, die over de luchtvaart spreekt en
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het KLM-altaar nadert, een plengoffer van dankbaarheid brengt voor de
door de KLM betoonde activiteit'.336
In de Eerste Kamer liet de discussie een zelfde beeld zien. Sommigen, met
name KVP-woordvoerder Kraaijvanger en CPN'er Schalker, vonden verge
leken bij de drastische bezuinigingen op openbare werken de luchtvaart wel
heel coulant behandeld.337 Maar ook hier droegen de meeste partijen de
KLM een warm hart toe. Haar 'onverstoorbare energie' en 'onwrikbare
doorzettingsvermogen' werden in alle toonaarden bezongen. Het VV van
die Kamer stelde vast: 'In de moeilijke jaren, welke Nederland thans door
m aakt (...) vervult de Koninklijke Luchtvaart M aatschappij het N eder
landse volk met bijzonderen trots.'338
Het jaar daarop nam de kritiek op het geldverslindende luchtvaartbedrijf
echter geleidelijk toe. Vooral in de Eerste Kamer begon men ter linker en ter
rechter zijde voorzichtig te informeren naar de financiële consequenties
van het overheidsbeleid ten aanzien van de KLM. KVP-woordvoerder Regout wilde bijvoorbeeld weten 'in hoeverre deze op zich zelf prachtige or
ganisatie eigenlijk niet een groot land achter zich veronderstelt in plaats
van een verarmd land als Nederland'. Lieftinck stelde hem gerust: de rege
ring zag er voortdurend op toe 'dat in dit bedrijf niet te veel en te snel wordt
geïnvesteerd'. Maar deze anders zo zuinige minister wees erop dat een karig
budget een succesvolle luchtvaartonderneming nu eenmaal uitsloot: '(...)
als men een dergelijk wereldbedrijf heeft, moet men zorgen, dat het niet
achterblijft, anders kan men er beter mee ophouden'.339
Brandenburg (CPN) vond het onverteerbaar dat men aan Schiphol, 'dat
absoluut aan de ogenblikkelijke behoeften voldoet (...) ettelijke miljoenen
ten laste blijft leggen, terwijl veel belangrijker werken daardoor blijven lig
gen'. Spitzen antwoordde daarop fijntjes 'dat, wanneer men leek is, het niet
mogelijk is zelfstandig te beoordelen of een vliegveld al dan niet aan de
technische eisen voldoet'.340 Met die 'veel belangrijker werken' doelde
Brandenburg onder meer op een brug bij Alkmaar, waarvan de kosten nog
geen half miljoen gulden bedroegen en waarop door vertegenwoordigers
van vrijwel alle partijen, in beide Kamers, bij herhaling was aangedrongen.
Spitzen had steeds geantwoord dat daarvoor tot zijn spijt geen geld was.
Nog veel duidelijker werd de welwillende houding van de regering ten
aanzien van de KLM bij de behandeling van twee wetsontwerpen, die in de
zomer van 1950 werden ingediend. Beide hadden ten doel de KLM finan
cieel bij te staan.
Het wetsontwerp Tegemoetkoming aan de NV KLM voor geleden verlie
zen (een wijziging van het begrotingshoofdstuk Verkeer en Waterstaat voor
1949) beoogde de maatschappij voor een bedrag van ƒ37,5 miljoen tegemoet
te komen in het in het jaar ervoor geleden verlies van circa ƒ39,5 mil
jo e n .341 Ruim ƒ28 miljoen van het verlies was ontstaan door de moeilijk
heden op de Nederland-Indonesië-route. Zoals eerder beschreven vloog de
KLM in de periode maart-juli 1949 naar Djakarta via Mauritius omdat een
aantal landen de gebruikelijke route had 'geblokkeerd’. Daar deze recht
streekse verbinding met Indonesië, die zwaar verliesgevend was, in stand
was gehouden op verzoek van de Nederlandse regering, vond deze het niet
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meer dan billijk de geleden verliezen te vergoeden. De rest van het gevraag
de geld was bedoeld om verliezen te dekken die waren ontstaan door de de
valuatie van de gulden, als gevolg waarvan de kosten sterker waren geste
gen dan de inkomsten, en door de verminderde omzet in de zomermaan
den van 1949, als gevolg van twee grote vliegtuigongelukken op de Amsterdam-Djakarta-route, in juni en juli, waarbij 78 mensen het leven verlo
ren.342
Het tweede wetsontwerp, dat mede ondertekend was door Lieftinck, geti
teld Nadere regeling van de verhouding tussen het Rijk en de KLM NV,
had tot doel een oplossing op langere termijn te vinden voor de vergrote
kapitaalbehoefte van de KLM. Deze kapitaalbehoefte was zodanig toegeno
men, onder meer als gevolg van grootscheepse investeringen in gebouwen
en het boven verwachting gestegen prijsniveau, dat de wet van 1947 hierin
al niet meer kon voorzien. In de nieuwe wet zouden de ministers van Ver
keer en Waterstaat en van Financiën worden gemachtigd tot een bedrag van
ƒ116 miljoen in het kapitaal van de KLM deel te nemen (voorheen ƒ51 mil
joen) en leningen c.q. garanties te verstrekken tot een bedrag van ƒ65 mil
joen (voorheen ƒ50 miljoen). Deze wet moest de basis vormen voor de vol
gende concrete kapitaalbehoeften van de KLM in 1950: ƒ38,5 miljoen ter fi
nanciering van reeds gedane investeringen (met andere woorden: aflossing
van kredieten), ƒ26,5 miljoen ter bekostiging van nieuwe investeringen en
ƒ15 miljoen om te kunnen deelnemen in de zojuist opgerichte Garuda Indonesian Airways NV.343
Beide wetsontwerpen werden in het parlement gelijktijdig aan de orde
gesteld. Vrijwel alle leden van de Tweede Kamer stemden in met de tege
moetkoming voor de verliespost Indonesië, alsmede met het bedrag voor
deelname in de Garuda Indonesian Airways, maar velen plaatsten vraagte
kens bij de vergoeding voor andere verliezen (ca. ƒ9 miljoen) en bij de in
vesteringen (ƒ26,5 miljoen). Men betwijfelde of het verstrekken van deze
bedragen in een tijd van zeer sobere overheidsinvesteringen economisch
wel verantwoord was, want hoe was het eigenlijk gesteld met de financiële
vooruitzichten van de KLM?
Hoewel ook nu weer een aantal leden zei dat je de kwestie 'breed' en 'in
groot verband' moest zien - vooral Posthumus (PvdA) en W elter (KNP)
schaarden zich onvoorwaardelijk achter de regeringsvoorstellen - werden
de geluiden steeds sterker dat deze plannen toch èl te ambitieus waren voor
de draagkracht van ons land. Men vroeg zich af of de leiding van de KLM
niet een enigszins overspannen beleid voerde, want hoe kon men dergelijke 'ontzaglijke verliezen' anders verklaren?
Ritmeester (VVD) merkte bijvoorbeeld op dat hij het volledig eens was
met een eerder door Lieftinck gemaakte opmerking dat KLM-directeur Ples
man niet bepaald commercieel te noemen was. Plesman zou eens gezegd
hebben dat de hoofdzaak van zijn beleid was: altijd 'gereed te zijn voor een
eventueel noodzakelijke volgende sprong', waarbij hij duidelijk liet uitko
men dat geld nooit een belemmerende factor mocht vormen. Ritmeester
sprak ook over de schitterende gebouwen op Schiphol en de ongekend
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luxueuze inrichting ervan. Hij vond dit 'volkomen onjuist en afkeuringswaardig (...). Gaat dit nu maar zo, is daar totaal geen controle op?’344
Ook de KVP'er Lucas had zo zijn twijfels over de KLM-leiding. Volgens
hem hield zij onvoldoende voor ogen dat het nut voor de 'volksgemeen
schap’ uitgangspunt van beleid zou moeten zijn, omdat van die gemeen
schap immers zulke grote offers werden gevraagd; dit tekort aan zorg vond
hij zeer verontrustend. De CPN'er Hoogcarspel contrasteerde het regerings
beleid ten aanzien van de KLM met dat betreffende de sociale voorzienin
gen. Hij concludeerde: terwijl de regering op sociaal gebied 'op een ongelofe
lijke en dikwijls onverantwoordelijke wijze schriel en karig is', werd de
KLM zó even vele tientallen miljoenen guldens toegeschoven.345
Minister Spitzen wees in zijn verdediging allereerst op het economische
belang van de KLM, voor dat moment (werkgelegenheid, het plaatsen van
orders door de KLM bij bedrijven, snelle vorm van vervoer voor handels
artikelen, post en emigranten) en voor de toekomst: de burgerluchtvaart
bood grote perspectieven en moest met alle kracht gesteund worden, want
’een terughoudendheid in het heden veroorzaakt een achterstand, welke la
ter niet meer zal kunnen worden ingehaald'. Deze argumentatie ontkracht
te Spitzen overigens zelf weer door op te merken dat voorspellingen inzake
de luchtvaartexploitatie 'uiterst onzeker' waren. Hij zag wel aankomen dat
ook de door hem genoemde 'huidige economische belangen' van de KLM
de miljoenensteun in de ogen van de Tweede Kamer waarschijnlijk niet
zouden kunnen rechtvaardigen. Wat was bijvoorbeeld de waarde van het
werkgelegenheidsargument in een tijd zonder noemenswaardige werkloos
heid?
Om dergelijke kritiek te ondervangen benadrukte Spitzen dat men niet
uitsluitend op de directe rentabiliteit moest letten. Hij somde enkele imma
teriële voordelen op zoals het gebruik van Neerlands talenten: de traditie
van ons land had getoond dat Nederlanders bij uitstek geschikt waren voor
het verrichten van diensten in het internationale verkeer. Om die reden
achtte hij dan ook 'het streven naar het bereiken en behouden van een
plaats van betekenis in het wereldluchtverkeer, uitgaande boven de om
vang, welke men in verband met de grootte van ons land zou verwachten,
alleszins gerechtvaardigd. (...) Ons land is geroepen, een werkzaam aandeel
te behouden in de w ereldluchtvaart', aldus Spitzen. Bovendien zou de
KLM, vliegend op alle continenten, 'op een bijzondere wijze het nationale
elem ent over de w ereld’ uitdragen en overal 'goodwill' voor Nederland
kweken.
Spitzen gaf toe dat de naoorlogse bedrijfsvoering van de KLM wat over
spannen was geweest, maar beschouwde dat als aanvaardbaar en zelfs wen
selijk, want als de KLM met minder elan en dynamiek te werk was gegaan,
dan was zij nu een onbeduidende maatschappij geweest, onopvallend tus
sen de andere. Overigens betekende het totale in de KLM gestoken bedrag,
volgens de berekeningen van Lieftinck346, een belegging van ca. 0,5 procent
van het nationaal vermogen, wat volgens hem de draagkracht van ons land
niet te boven ging. En tenslotte de luxe op Schiphol: dat was nu eenmaal
noodzaak omdat, aldus Spitzen, de 'zeer verwende consumenten' anders
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'de vliegtuigen van de KLM niet meer frequenteren en andere maatschap
pijen kiezen'.347
De KVP'er Lucas vond de uiteenzetting van Spitzen wat vaag. Hij miste
een concrete beredenering van de grootte van het door de KLM benodigde
vermogen. Hoe zouden kamerleden anders de aangevraagde sommen gelds
kunnen beoordelen? 'Wij moeten nu maar vertrouwen, dat alles wel goed
zal zijn.' Daarop diende hij een amendement in waarin hij voorstelde het
financiële beheer van de KLM door de Algemene Rekenkamer te laten on
derzoeken omdat dit 'contröle-lichaam (...) onafhankelijk van de Regering
zijn taak uitoefent en daarom in staat is de gestie der Regering ten aanzien
van het bedrijf in zijn onderzoek te betrekken'. Het amendement was mede
ondertekend door vertegenwoordigers van de ARP, de CHU en de VVD,
een kamermeerderheid dus.348
Spitzen, die niets voelde voor een zeer intense controle op de gang van
het bedrijf, kondigde aan het zeer ernstig te betreuren wanneer het amen
dement zou worden aangenomen. Hij wilde wel toezeggen dat hij de Re
kenkamer zou 'inschakelen', maar hij wilde niet verder gaan dan haar op
gezette tijden een accountantsrapport betreffende de KLM te overhandigen.
Toen Lucas te kennen gaf die toezegging volstrekt onvoldoende te vinden,
deed Spitzen, in overeenstem m ing met een voorstel van H oogcarspel
(CPN), een concessie: zijn toezegging zou worden vastgelegd in de 'Over
eenkomst inzake de verhouding tussen het Rijk en de KLM NV', welke als
bijlage bij de wet gevoegd was 349
Ook deze toezegging bevredigde Lucas niet. In vierde termijn sprekend,
betwijfelde hij of met die belofte de kern van wat hij bedoelde werd bereikt.
Daarop bracht Spitzen de kwestie in de ministerraad ter sprake. Lieftinck,
die bang was dat de Staten-Generaal, buiten de regering om, de controle op
de KLM naar zich toe wilden trekken, en bovendien vreesde dat publikatie
van gegevens over de KLM nadelig zou kunnen zijn voor haar internatio
nale concurrentiepositie, vond dat Spitzen het amendement onaanvaard
baar moest verklaren. Hoewel Lieftinck besefte dat Lucas politiek gezien
sterk stond, zou Spitzen het om staatsrechtelijke overwegingen niet moeten
accepteren.350
Drees schrok echter terug voor de mogelijke consequentie van deze hou
ding: een aftreden van Spitzen zou niet in verhouding zijn met de beteke
nis van het amendement en door de bevolking niet worden begrepen; bo
vendien zou de KLM daar niet mee geholpen zijn. De m inister-president
opperde toen de gedachte dat Van den Brink, minister van Economische
Zaken en partijgenoot van Lucas, maar eens 'ondershands contact' moest
zoeken met Lucas. Van den Brink verklaarde zich hiertoe bereid.351
De dag erna trok Lucas zijn amendement in. Hij ging nu wèl akkoord
met Spitzens voorstel om in de overeenkom st tussen de regering en de
KLM een bepaling betreffende de Rekenkamer op te nemen. Deze Kamer
werd daarbij uitgenodigd om 'op een nader met haar overeen te komen wij
ze' controle uit te oefenen op het financiële beheer van de KLM. Hiermee
werd bedoeld, zo zette Spitzen desgevraagd uiteen, dat op gezette tijden aan
de Rekenkamer een accountantsrapport352 betreffende de KLM zou worden
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aangeboden. Daarmee was dus de door hem gevreesde 'zeer intense contróle’ van de Rekenkamer buiten de deur te houden.353
De twee wetsontwerpen werden zonder hoofdelijke stemming aangeno
men. Alleen de CPN-fractie liet op verzoek van Hoogcarspel aantekenen te
gen te hebben gestemd. De reden dat de Kamer, ondanks haar ernstige twij
fels over het economische rendement, toch akkoord ging, was deels gelegen
in het feit dat de leden, net als de regering, er ondanks alles van overtuigd
waren dat een uiterst m odern en vooruitstrevend luchtvaartbedrijf de
naam van Nederland goed deed en dus een nationaal belang diende. Zelfs
Hoogcarspel had gezegd dat het geenszins zijn bedoeling was de KLM tot
een continentale W esteuropese maatschappij terug te brengen. Ook vond
men dat de KLM de Nederlanders weer het nodige zelfvertrouwen kon ge
ven, na het toch vrij pijnlijke verlies van Indonesië.
W elter (KNP) formuleerde het zo: 'Er is in de tegenwoordige tijd voor de
gemiddelde Nederlander niet zoveel meer, waarop hij trots kan zijn. Uit
persoonlijke ervaring en vergelijking weet ik, dat de KLM een instelling is,
waarop wij trots kunnen zijn, die onze vlag draagt over landen en zeeën,
tot in de verste uithoeken der aarde, en die overal met zich brengt de Hol
landse geest van degelijkheid en van door gemoedelijkheid getemperde za
kelijkheid, die in het verleden onze handel en scheepvaart groot heeft ge
maakt.' Algera (ARP) meende op zijn beurt dat, 'nu wij Indië los hebben ge
laten, misschien de KLM een grootheid kan zijn, die (...) onze energie een
nieuw arbeidsterrein kan geven'. En Krol (CHU) zei zich ervan bewust te
zijn dat Nederland 'zonder snelle verbindingen praktisch van de wereld
kaart (zal) worden geveegd'.354
De Eerste Kamer bleef aanvankelijk zakelijk en uitte ernstige kritiek op
de collega's van de overzijde. Veel senatoren wezen er bijvoorbeeld op dat
niemand de regering te verstaan had gegeven dat zij eenvoudig van de
vooronderstelling uitging dat de KLM de huidige plaats in het wereldluchtverkeer diende te behouden; de regering had hiervoor namelijk geen wer
kelijk steekhoudende argumenten weten aan te voeren. Volgens hen was
het beter zowel voor de schatkist als voor de 'goodwill' van Nederland
wanneer de KLM, indachtig het feit dat Nederland sterk verarmd was, zich
eens beperkingen zou opleggen in plaats van alsmaar uit te breiden. Deze
parlem entsleden hadden daarom vooral veel bezwaren tegen de voorge
stelde ƒ26,5 m iljoen voor nieuwe investeringen. Zij hechtten trouwens
weinig waarde aan de extra controle door de Rekenkamer omdat naar hun
mening het beleid bij de KLM sterk visionair en persoonlijk getint was.
Verder kwalificeerden zij de beleidsvoering van de KLM als luchthartig, een
houding die zij overigens ook bij de regering meenden waar te nemen. Zij
konden niet geloven dat de ontworpen regelingen, waarin zovele m iljoe
nen guldens voor de KLM werden gereserveerd, nu werkelijk een algemeen
belang dienden. Zij waren daarom uiterst verbaasd over het feit dat ook de
handtekening van minister Lieftinck, die op het terrein van zuinigheid
toch bepaald naam had gemaakt, onder het wetsontwerp prijkte.355
In de beantwoording liet Spitzen duidelijk uitkomen dat het uitgangs
punt van de regering inderdaad was dat Nederland zijn forse greep op de
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wereldmarkt zou moeten behouden en zo mogelijk zelfs uitbreiden. Nieuw
in Spitzens verdediging was echter het benadrukken van de eenmaligheid
van de hulp. De regering wilde de KLM er na het bijzonder slechte jaar 1949
weer bovenop helpen; uiteraard zou zij niet bij voortduring kunnen in
staan voor omvangrijke financiële tegenslagen bij de KLM. Hij bestreed ech
ter te vuur en te zwaard dat het regeringsbeleid luchthartig zou zijn. De toe
komstverwachting was nu goed, aldus Spitzen, die zich hierover kort tevo
ren overigens in voorzichtiger bewoordingen had uitgelaten, en dus moest
de KLM investeren. Zonder die ƒ26,5 miljoen zou er 'een volmaakt onvol
doende voorziening’ voor de eerstkomende jaren zijn, zou de KLM 'een
vogel zonder vleugels' worden.356
Ondanks alle vraagtekens en bezwaren ging ook de Eerste Kamer akkoord
met de wetsvoorstellen en wel om dezelfde redenen als die welke voor ’de
overzijde' doorslaggevend waren geweest. Aan de ene kant noemde men
het toch een essentieel belang voor Nederland een grote, internationaal be
kende luchtvaartmaatschappij te bezitten en aan de andere kant wees men
ook hier op het psychologische effect van de KLM. Wendelaar (VVD), een
stuk enthousiaster dan zijn partijgenoot Ritmeester in de andere Kamer,
noemde de KLM 'Holland op zijn best'. De katterige stemming, die zijns in
ziens in Nederland heerste, en het verloren zelfvertrouwen waren een ge
volg van de bezettingstijd. 'En tegen die ellendige stemming zie ik de KLM
als een van de weinige afweermiddelen. Als hij de KLM ziet, ademt ieder
Nederlander op: Aha, wij zijn er nog en wij kunnen toch nog wat!'357
De wetsontwerpen werden ook hier zonder hoofdelijke stemming aan
genomen; alleen Regout (KVP), wiens grootste bezwaar was dat de regering
de toenemende budgettaire moeilijkheden wel 'zeer luchtig' opnam, wens
te de aantekening tegen te hebben gestemd.
Rijnvaart en zeehavens

Inleiding
Terwijl in 1948 in verschillende sectoren van de Nederlandse economie
een krachtig herstel intrad, bleef de Rijnvaart ver achter (het vervoer langs
het grensstation Lobith bedroeg in dat jaar nog geen 30% van dat in 1938358).
Nu had deze bedrijfstak altijd al in een zwakke positie verkeerd. De
Nederlandse Rijnvloot was groter dan die van alle andere Europese landen
tezamen en stond in geen verhouding tot de nationale transportbehoefte.
Zij kon daardoor traditioneel enkel emplooi vinden in het transito verkeer,
wat in de praktijk neerkwam op dienstverlening aan voornamelijk Duitse
verladers en ontvangers. Als gevolg van de politiek van de geallieerden in
de westerse bezettingszones was het voor de Nederlandse schippers na de
oorlog vrijwel onm ogelijk weer aan het vervoer over de Duitse Rijn te
gaan deelnemen.
Voor Nederland was aanvankelijk vooral de Engelse bezettingspolitiek
van belang. De Britse zone omvatte het aan Nederland grenzende deel van
N oord-W est-Duitsland, waarin het Roergebied lag. De Britse bezettings78
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macht streefde naar autarkie op een laag niveau. Zo'n beleid zou namelijk
Duitsland klein houden en de minste bezettingslasten betekenen; dit laatste
was gunstig voor het in financiële nood verkerende Engeland. Ook na het
tot stand komen, eind 1946, van de Bi-zone, het Amerikaans-Britse samen
werkingsverband op economisch gebied in het bezette Duitsland, bleef het
beleid gericht op zelfvoorziening.359
Toegepast op de vervoerswereld c.q. de binnenvaart betekende dit beleid
dat Duitsers voor hun vervoer zoveel mogelijk gebruik moesten maken
van Duitse schepen. Ten aanzien van het grensoverschrijdende vervoer
werden deviezenmaatregelen getroffen waardoor het voor de Duitse verla
ders zeer onvoordelig werd om van buitenlandse schepen gebruik te ma
ken. En van de intern-Duitse binnenvaart werden buitenlandse schepen al
helemaal uitgesloten - tenzij er geen Duits schip voorhanden zou zijn. Dit
laatste was echter onwaarschijnlijk, daar er een fors overschot aan laadcapaciteit bestond, mede veroorzaakt door de uit de oost-zone afkomstige sche
pen, die nu ook in de westelijke zones emplooi zochten.360 Deze politiek be
tekende het verlies van het belangrijkste marktsegment voor de Neder
landse vervoerders. Verder poogde de bezettende macht ter besparing van
deviezen ook het gebruik van Duitse havens zoveel mogelijk te bevorde
ren, onder meer door het kunstmatig laag houden van spoorwegtarieven.361
Nu was dit laatste niets nieuws. Voor de oorlog reeds hadden de Duitsers
geprobeerd door middel van speciale spoorwegtarieven, de zogeheten Seehafenausnahmetarife, de concurrentiekracht van eigen Noordzeehavens te
vergroten.362
Uiteraard was deze politiek van de Bi-zone voor Nederland uiterst on
gunstig. De Nederlandse Noordzeehavens leden onder de oneerlijke con
currentie van de Duitse havens363, en de Nederlandse Rijnvloot werd, ener
zijds door het verminderde gebruik van de Hollandse havens als transitohavens en anderzijds door het verdwijnen op Duits grondgebied van het
principe van de vrije Rijnvaart, in feite gedegradeerd tot reservevloot. En
dat terwijl de Rijnvaart altijd een belangrijke deviezenbron voor Nederland
was geweest.364
Om hierin verandering te brengen, startten de Nederlandse autoriteiten
in juli 1947 besprekingen met de geallieerde bezettingsmachten. Deze ver
liepen aanvankelijk veelbelovend, maar leverden uiteindelijk niets op
doordat de militaire gouverneurs de bereikte overeenkomst weigerden te fi
atteren. Toen met het Marshall-plan de W esteuropese integratiegedachte
haar intrede deed in de Amerikaanse Europa-politiek verbeterden de voor
uitzichten. W ellicht zouden de bezettende mogendheden nu bereid zijn tot
openstelling van de grenzen. Tussen Nederland en België vond onmiddel
lijk overleg plaats teneinde een gemeenschappelijke gedragslijn te bepalen
inzake de Rijnvaart- en zeehavenpolitiek. De besprekingen die daarna, in
juni 1948, plaatsvonden tussen enerzijds Nederland en België en anderzijds
de bezettingsmachten leverden echter evenmin iets op. De Bi-zone-autoriteiten bleven erbij dat alleen dèn van buitenlandse haven en scheepsruimte
gebruik gemaakt zou mogen worden indien de Duitse havens en de Duitse
schepen in vermogen tekort zouden schieten.365
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Dit was de situatie toen het kabinet-Drees-Van Schaik van start ging: Rot
terdam en de andere Hollandse havens afgesneden van het belangrijkste
deel van hun achterland en de Nederlandse Rijnvloot als reservevloot aan
de kade. Was overigens het vinden van een oplossing voor deze problemen
op zichzelf al lastig genoeg, het werd nog eens extra bemoeilijkt door het ge
brek aan een goede interne organisatie van de Nederlandse Rijnvaart

Problemen inzake de Rijnvaart en de zeehavens
Na het mislukken van de besprekingen met de geallieerde autoriteiten in
juni 1948, leek in september van dat jaar een oplossing toch nabij. Overeen
stemming werd bereikt omtrent de inschakeling van Nederlandse en Belgi
sche havens en schepen in het verkeer op Duitsland. Ten eerste zouden deviezen-overwegingen niet langer discriminatie ten aanzien van de zeeha
vens rechtvaardigen. Ten tweede zou wederzijds366 vrijheid worden ver
leend tot het verkeer op de Rijn, de aansluitende waterwegen en de havens.
Ten derde zou een N ederlands-Belgisch gem eenschappelijk orgaan, het
Rhine Central Booking Office, de intermediair worden bij het verlenen van
transportdiensten aan Duitsland.367 Hiermee was in principe de basis voor
een bevredigende oplossing gelegd. Na een aantal maanden zou echter
duidelijk worden dat ook deze overeenkomst niet het beoogde resultaat
opleverde.
In het VV (december 1948) van de begroting voor 1949 informeerden
'zeer vele leden' naar de precieze inhoud van die overeenkomst. Ze hadden
er - naar later zou blijken, terecht - niet werkelijk vertrouwen in. Zo vroe
gen de leden zich af of de geallieerden toch weer niet op de een of andere
manier maatregelen zouden treffen 'waardoor de Duitse zeehavens in feite
ernstig bevoordeeld worden boven de Beneluxhavens'.368 De minister stel
de hen gerust. Uiteraard kon 'niet worden voorspeld, welke hoeveelheden
over de havens der lage landen (zouden) worden vervoerd, noch in welke
verhouding deze (zouden) staan tot de omvang van het vervoer over de
Duitse havens'; het economisch herstel in de westelijke bezettingszones
verkeerde immers nog in een beginstadium. Maar de afspraak was duide
lijk: de havens van Nederland en België zouden niet langer worden gedis
crim ineerd. Volgens Spitzen viel een toename van het vervoer reeds te
constateren.369
Bij de m ondelinge behandeling zag de PvdA'er Schilthuis, uit het be
drijfsleven afkomstig en onder meer lid van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam, toch nog wat haken en ogen. Hij was weliswaar blij met de be
tere vooruitzichten voor de Rijnvaart, 'nu eindelijk, na moeizaam onder
handelen, Nederlandse en Belgische havens zijn toegelaten tot haar natuur
lijke taak, de doorvoer naar Duitsland', maar kon er toch niet helemaal ge
rust op zijn. Hij wist te melden dat men in Duitsland opnieuw ijverde voor
'zeehavenuitzonderingstarieven' ten nadele van de Beneluxhavens. Hij
maande de regering vooral 'onverzwakt waakzaam’ te blijven. Een heftige
strijd zou kunnen losbarsten die alle betrokkenen schade zou berokkenen.
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Hij zou de kwestie dan ook het liefst behandeld zien in Westeuropees ver
band.370
Spitzen zegde toe dat ’met grote nauwkeurigheid (...) de ontwikkeling
van alles, wat wijst op herleving van de Seehafenausnahmetarife en andere
maatregelen, die discriminatoir werken tussen vreemde havens’ zou wor
den gevolgd en dat zo nodig zou worden ingegrepen.371
In de Eerste Kamer bleek het vertrouwen in de overeenkomst van sep
tember 1948 nog geringer te zijn. Zo spraken tal van leden hun grote be
zorgdheid uit over de positie van Rotterdam als transitohaven. Volgens
hen werden de Duitse havens en hun achterland opnieuw door middel van
uitzonderingstarieven bevoordeeld boven die van Nederland. Dat was
huns inziens onjuist. De regering diende daarom alle krachten in het werk
te stellen om dit tegen te gaan. Was de regering zich eigenlijk wel bewust
van de ernst van de toestand?372
Spitzen vond de getoonde bezorgdheid enigszins overdreven. Volgens
hem werden de Nederlandse havens helemaal niet ten achter gesteld bij de
Duitse. Wanneer dit in de toekomst overigens wèl het geval zou zijn zou de
regering zich hiertegen natuurlijk verzetten.373 De Rotterdammer Kraaij
vanger (KVP) vond deze reactie van de bewindsman onbegrijpelijk. Hoe
kon Spitzen het bestaan van kunstmatige bevoordeling van Duitse zeeha
vens nu ontkennen? De minister kon zich dan wel beroepen op het in sep
tember gesloten akkoord, maar het was maar helemaal de vraag of dit werd
nageleefd.374 De minister repliceerde slechts dat het moeilijk was de juiste
waakzaamheid te betrachten bij de uitvoering van afspraken, 'maar men is
diligent'.375
De bezorgdheid in het parlement was niet onterecht. In Duitsland liet
men zich inderdaad weinig gelegen liggen aan de gemaakte afspraken. Be
gin 1949 werden de belemmerende bepalingen van vóór de september-afspraken zelfs officieel vastgelegd in een instructie van de Joint Export Im
port Agency (JEIA), het bureau dat de zorg droeg voor alle internationale
handelscontacten van de Bi-zone. Buitenlandse schepen zouden voor het
grensoverschrijdende vervoer van massagoederen376, alsmede voor al het
vervoer binnen de Duitse grenzen een speciale vergunning nodig hebben.
Deze vergunning zou alleen worden verstrekt bij 'wirtschaftliche Notwendigkeit', dat wil zeggen: in het geval er geen Duits schip voorhanden zou
zijn.377 Deze instructie annuleerde dus in feite de in september afgesloten
overeenkom st.
De stichting van de Bondsrepubliek (mei 1949) bracht voor de Nederland
se Rijnvaart geen verandering. De republieken bouwden voort op het beleid
van de geallieerde bezettingsmachten en trachtten dus, waar mogelijk, het
scheepvaartvervoer binnen de eigen grenzen (de zogenaamde cabotage) in
Duitse handen te houden.
In augustus gooide de Rotterdamse Kamer van Koophandel de knuppel
in het Europese hoenderhok. Zij diende bij de Centrale Commissie voor de
Rijnvaart te Straatsburg een klacht in tegen de Bondsrepubliek. Deze com
missie was in het leven geroepen bij het afsluiten van de Akte van Mannheim (1868), die te beschouwen is als een soort 'grondwet van het Rijn81
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vaartregime'. Hierin was het principe van de vrije Rijnvaart neergelegd.
Alle Rijnoe versta ten hadden zitting in de Rijnvaartcommissie en waakten
over de naleving van de Mannheimer Akte.378 De Rotterdamse klacht gaf
aanleiding tot felle discussies, onder meer tussen de Leidse hoogleraar
W.J.M. van Eysinga en de Duitse jurist Barmann. Zij konden het niet eens
worden over de precieze interpretatie van het vrijheidsbeginsel in de Rijnvaartakte.
De Westduitse bondsregering, verbolgen over de Nederlandse aanklacht,
stelde haar herintreding tot de Centrale Rijnvaartcommissie - na de oorlog
hadden de VS en Groot-Brittannië haar plaats bezet - afhankelijk van het
terugtrekken van de klacht. De Rotterdamse Kamer van Koophandel hield
echter voet bij stuk, waarop de Duitsers inderdaad weigerden zitting te ne
m en.379 Zo was de situatie toen, in december 1949, de begroting voor Ver
keer en Waterstaat in de Tweede Kamer aan de orde werd gesteld.
Spitzen werd stevig onder vuur genomen. Waarom informeerde hij de
Kamer niet beter over de toenemende spanning tussen Nederland en Duits
land? De bewindsm an had hierover toch wel een oordeel? Vormde de
tegenwerking die de Nederlandse Rijnvaart in Duitsland ondervond zijns
inziens geen inbreuk op het in de Mannheimer Akte neergelegde beginsel
van de vrije Rijnvaart? Welke stappen had de regering ondernomen en
zou zij nog ondernemen? Was het verder geen zuinigheid die de wijsheid
bedroog om juist nu de Nederlandse Rijnvaartmissie te Duisburg (in 1945
opgericht ter behartiging van de Nederlandse belangen380) op te heffen? En
wat deed de regering tegen de 'discriminatie ten nadele der Nederlandsche
en Belgische havens'? Deze Duitse politiek was immers 'zeer schadelijk
voor onze havens en Rijnvaart'.381 Schilthuis (PvdA) merkte in het kamer
debat nog op dat de veelbelovende septemberafspraken van het jaar ervoor
volgens hem door de bezettende autoriteiten alleen maar waren afgesloten
om van het Nederlandse gezeur af te zijn.382
In tegenstelling tot het jaar ervoor gaf Spitzen nu wel toe dat de Neder
landse Noordzeehavens in problemen verkeerden: 'Inderdaad moet de po
sitie van Nederland nog onbevredigend worden geacht wat betreft het aan
deel der Nederlandse zeehavens in het doorvoerverkeer naar en van het
stroomgebied van de Rijn.' Deze omstandigheid alsmede de benarde positie
van de Nederlandse Rijnvaart baarde hem wel degelijk zorgen en de rege
ring liet volgens hem dan ook niet na 'voor de verdediging van de Neder
landse positie terzake op te komen'.383 Er werd nu, aldus de minister, een
initiatief ontwikkeld 'tot het scheppen van een werkgemeenschap, waarin
de N oordduitse, Nederlandse en Belgische zeehavens, en spoorweg- en
Rijnvaartbelangen een gemeenschappelijk forum (zouden) vinden voor de
behandeling van gemeenschappelijke vraagstukken, meer in het bijzonder
met het oog op de bestrijding van discriminatie in welk opzicht ook'. Ver
der zou de Centrale Commissie voor de Rijnvaart een speciale zitting wij
den 'aan het onderzoek van de vraag, of door verschillende Rijnoeverstaten getroffen maatregelen inbreuken betekenen op de beginselen van de
vrijheid van de Rijn, zoals belichaamd in de Akte van Mannheim'. Spitzen
was zelf inderdaad die mening toegedaan. Ook zouden er nog besprekingen
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worden gevoerd op bedrijfsniveau. Aan dit laatste hechtte Spitzen veel
waarde. Want zijns inziens kon 'alle ondersteuning en initiatief van Over
heidswege in de practijk slechts vrucht dragen, indien een redelijke mate
van nationale en internationale samenwerking tussen de betrokken krin
gen van het bedrijfsleven tot stand (zou komen)’. Het opheffen van de Ne
derlandse Rijnvaartmissie te Duisburg tenslotte was volgens Spitzen geen
onverantwoorde beslissing. Vanwege de inderdaad grote belangen zou na
melijk 'een Rijnvaart-attaché worden toegevoegd aan de Nederlandse Ci
viele Missie, welke te zijner tijd bij de Duitse regering (zou) worden geac
crediteerd’.384
Twee maanden later (begin 1950) deelde een verheugde minister in de
Eerste Kamer mee dat de Nederlandse politiek inmiddels had geresulteerd
in een zekere verruim ing van de mogelijkheden voor de N ederlandse
Rijnvaart. Nederland zou weer onbeperkt aan het grensoverschrijdende
vervoer mogen deelnemen; tevens zou men weer aan het intern-Duitse
verkeer m ogen deelnemen mits het vervoer samenhang vertoonde met
een internationale reis (N.B.: deze voorwaarde, die de Nederlandse schip
pers dus van de vaart tussen twee Duitse Rijnhavens uitsloot, maakte de
toezegging van wel heel geringe waarde), en tenslotte zou 'een redelijk deel
van zekere invoeren voor het achterland' aan Nederlandse zeehavens toe
vloeien.385
Tjalma (ARP) en vooral Kievit (PvdA) - de enige twee senatoren die zich
over de kwestie uitlieten - waren maar matig tevreden met dit resultaat. De
beperkingen van de Duitsers, vooral die betreffende het 'binnenduitse' ver
keer, stonden een echt gezonde Nederlandse Rijnvaart volgens hen nog
steeds in de weg. Die Rijnvaart had zich in het verleden immers niet in de
laatste plaats dankzij dit vervoer zo gunstig kunnen ontwikkelen.386 Zij
drongen er bij de minister op aan, te blijven streven naar algehele vrijheid
op de Rijn. Kievit betwijfelde trouwens of de nu geboekte verbeteringen wel
aan de inspanningen van de Nederlandse regering toegeschreven konden
worden. Belangrijker was zijns inziens de opleving van het achterland. De
minister diende daarom vooral ook de activiteiten in de havens te stimule
ren. Spitzen dankte met name Kievit voor diens 'belangrijke beschouwing'
en beloofde de algehele 'Rijnvrijheid' te blijven bepleiten.387
Een jaar later - noch inzake de intern-Duitse binnenvaart noch inzake de
zeehavens was er feitelijk iets ten gunste van Nederland veranderd - werd
de kritiek vanuit het parlement feller. In de Tweede Kamer verweet met
name de PvdA'er Schilthuis de regering veel te weinig te doen. Het niet in
alle vrijheid laten deelnemen van Nederlandse schepen aan de internDuitse binnenvaart was lijnrecht in strijd met de Akte van Mannheim.
Maar wat deed de regering eigenlijk om dit de Duitsers duidelijk te maken?
Besefte zij wel dat het volstrekt niet denkbeeldig was dat deze Nederlandse
bedrijfstak zijn ondergang tegemoet ging? Inderdaad bedroeg in 1950 het
vervoer van de Nederlandse Rijnvloot nog steeds maar zo'n 36,5% van het
vooroorlogse vervoer, wat betekende dat er nauwelijks voor de helft van de
Nederlandse vloot werk te vinden was.388
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De regering, aldus Schilthuis, vestigde haar hoop veel te veel op de
(internationale) Centrale Rijnvaartcommissie. W at volgens hem 'volstrekt
noodzakelijk’ was, was 'een duidelijke Rijnvaartpolitiek der Regering in
contact met de Regering van West-Duitsland'.389 De oplossing van deze pro
blemen kon niet aan het bedrijfsleven worden overgelaten.390 De liberaal
Zegering Hadders ondersteunde het betoog van Schilthuis.391
Spitzen zei Schilthuis dankbaar te zijn, 'dat hij op zulk een duidelijke
wijze heeft aangetoond, hoe ons belang ten opzichte van de Rijn ligt'. Maar
een oplossing voor de grote problemen kon volgens hem toch niet alléén
worden gezocht op politiek niveau, via protesten van de Nederlandse rege
ring tegen Duitslands schending van de Akte van Mannheim; hij bleef er
van overtuigd dat zij óók uit de handelspraktijk zelf diende voort te ko
men, via de contacten dus tussen het Nederlandse en het Duitse bedrijfsle
v en .392 Het gebrek aan organisatie in de nationale Rijnvaart vormde vol
gens Spitzen één van de grootste belemmeringen om met de Duitsers tot
overeenstemming te komen.
Een half jaar na dit debat - het kabinet was inmiddels gevallen, Wem
mers had het roer van Spitzen overgenomen - stelde senator Kievit, partij
genoot van Schilthuis, verontwaardigd vast dat in Duitsland nog steeds
niets ten gunste van de Nederlandse zeehavens en Rijnvaart was veran
derd. Erger nog, de Seehafenausnahmetarife waren zojuist verder aange
scherpt. Ook de confessionele woordvoerders Kraaijvanger (KVP), Tjalma
(ARP) en Kolff (CHU) staken hun misprijzen hierover niet onder stoelen of
banken. Zij schreven het feilen eveneens toe aan een gebrek aan krachtig
optreden van de Nederlandse regering. Volgens Kolff vroeg men zich in het
bedrijfsleven wel eens af of de Nederlandse overheid überhaupt wel oog
had voor de belangen van de Rijnvaart.393
Wemmers gaf te kennen door de Rijn vaar tproblemen 'wel bijzonder ge
troffen’ te zijn. Hij kende weinig voorbeelden waarbij het zó moeilijk lag
om tot samenwerking te komen als hier. De oorzaken daarvan had hij nog
niet kunnen achterhalen, maar hij vond dat de Kamerleden de beschuldi
gende vinger wel erg gemakkelijk in de richting van de regering wezen. Hij
beloofde de zaak met de grootste aandacht en ernst te blijven volgen en te
doen wat in zijn vermogen lag om de zaak voor Nederland ten goede te ke
ren. Eén lichtpuntje kon hij alvast noemen: binnenkort zou, op initiatief
van de Kamers van Koophandel van Amsterdam en Rotterdam, een eerste
bespreking plaatsvinden tussen de grote zeehavens van Nederland, België
en West-Duitsland, waarbij onder meer over de speciale spoorwegtarieven
in Duitsland zou worden gesproken. Bovendien zou op korte termijn de
Economische Commissie van de Centrale Rijnvaartcommissie weer bijeen
komen om over de problemen inzake de intern-Duitse scheepvaart te spre
ken.394
Deze besprekingen, die plaatsvonden in de zomer van 1951, leverden
wederom niet de gewenste resultaten op. De Rijnvaart- en zeehavenkwesties zouden daarna nog ettelijke jaren voortslepen. Opgemerkt zij nog dat
Spitzen, die nogal wat kritiek te verduren kreeg inzake zijn Rijnvaartbeleid,
zich nooit beriep op de buitengewoon moeilijke positie van Nederland als
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uitsluitend vragende partij. Ons land verlangde een vrije Duitse Rijn - iets
wat voor het distributieland Nederland uiteraard zeer gunstig was - maar
had Duitsland, dat begrijpelijkerwijze bang was voor de concurrentiekracht
van die grote Nederlandse Rijnvloot, weinig of niets als tegenprestatie te
bieden. Een 'krachtig optreden' van de regering, waarop door verschillende
parlem entsleden herhaaldelijk werd aangedrongen, was daarom moeilijk
uitvoerbaar.395

Gebrek aan eenheid in de Nederlandse Rijnvaart
In de jaren dertig van deze eeuw hadden de zogeheten particuliere schip
pers - schippers die maar één schip bezaten, dat zij persoonlijk exploiteerden
- noodgedwongen een soort reservefunctie vervuld. Zij kwamen pas voor
lading in aanmerking wanneer de vervoerscapaciteit van de rederijen, die
verschillende schepen exploiteerden, vaak dochterondernemingen van gro
te concerns, tekortschoot. De meeste particuliere schippers kwamen tot de
overtuiging dat zij zich moesten organiseren, wilden zij hun positie kun
nen verbeteren. In 1935 werd, met steun van de overheid, te Rotterdam de
Nederlandse Particuliere Rijnvaartcentrale (NPRC) opgericht met als doel
de behartiging van de economische, sociale en culturele belangen van de le
den. Een zogeheten 'zelfstandige afdeling Beurtlijst' werd gevormd, die be
m iddelde bij bevrachtingsovereenkom sten en streefde naar een redelijk
vrachtenpeil.396
Gedurende de bezetting werden alle Rijnvaartbedrijven verplicht zich bij
een organisatie aan te sluiten. Bedrijven die drie of minder schepen in ei
gendom hadden dienden zich bij de NPRC aan te sluiten, eigenaren van
acht of meer schepen moesten zich laten inschrijven bij het Centraal Bu
reau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en bezitters van vier tot acht
schepen konden kiezen uit beide organisaties. De naleving van deze bepa
lingen werd gewaarborgd door grenscontroles. Na de oorlog bleef de aan
meldingsplicht gehandhaafd, maar de controle verviel.397
Voor de Nederlandse Rijnschippers brak na 1945, zoals hierboven be
schreven, een zeer moeilijke tijd aan: een enorme overcapaciteit aan laad
ruimte in geheel West-Europa en mede als gevolg daarvan protectionisti
sche maatregelen in West-Duitsland. Ondanks de organisatieplicht voor alle
deelnemers aan de Nederlandse Rijnvaart, had lang niet elk bedrijf daaraan
gevolg gegeven. Het besef dat men georganiseerd veel sterker zou staan, bij
voorbeeld in de pogingen de Duitse markt te heroveren, leek nog niet bij
iedereen te zijn doorgedrongen. Het gebrek aan onderling vertrouwen in de
R ijnvaartbranche398 was hier waarschijnlijk debet aan. Door de slechte or
ganisatie en het ontbreken van enige vorm van samenwerking bij een zo
grote overcapaciteit bleef de concurrentie moordend.
De Nederlandse overheid sloeg dit met zorg gade. De Rijnvaart was na
melijk van groot belang voor het verbeteren van de betalingsbalans, die in
een zorgwekkende toestand verkeerde. Minister van Verkeer en Waterstaat
Vos (1946-1948) wilde daarom de Nederlandse Rijnvaart uit het slop halen.
Hij opende onderhandelingen met alle betrokkenen in de hoop tot een
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vorm van samenwerking te kunnen komen waarbij concurrentie weer een

gezonde rol zou spelen. Daartoe was zijns inziens vóór alles noodzakelijk
dat elk bedrijf de verplichting zou nakomen zich bij de NPRC of het CBRB
aan te sluiten. In de m inisteriële beschikking van 13 mei 1948 (Stbl. 93),
waarin nadere regelingen werden gesteld betreffende de aansluiting bij één
van de organisaties, werd de mogelijkheid van sancties opnieuw opgeno
men: een schip waarvan de kapitein bij Lobith niet het vereiste bewijs van
lidmaatschap kon overleggen, zou niet worden in- of uitgeklaard.399
In juni van dat jaar boekte Vos succes. De NPRC en de grootste groep van
rederijen tekenden de zogeheten Statenzaalovereenkomst. Door onderling
overleg zouden de ondertekenaars proberen te komen tot een billijke verde
ling van beschikbare transporten tegen economisch verantwoorde vracht
prijzen. Onder meer werd afgesproken dat de rederijen en de expediteurs
40% tot 60% van hun contractueel te bewerkstelligen vervoer zouden over
dragen aan particulieren.400 Zo was de situatie toen het kabinet-Drees-Van
Schaik van start ging.
In het VV van het begrotingshoofdstuk voor 1949 wilden verscheidene
Tweede Kamerleden weten waarom ad interim minister Van Schaik geen
gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om schippers bij de grens te con
troleren op het verplichte lidmaatschap. Bij de Statenzaalovereenkomst was
toch afgesproken om dit te doen? Waarom had Van Schaik zich niet aan
deze afspraak gehouden? 'Deze halfslachtigheid komt de toch al rumoerige
verhoudingen in onze Rijnvaart zeker niet ten goede.' Schippers die geen
lid waren geworden van de NPRC schenen zich nu te melden bij een rederij
die de Statenzaalovereenkomst niet had ondertekend omdat bij die rederij
zonder noemenswaardige wachttijden vrachten te verkrijgen waren. Wat
ondernam de minister om die overeenkomst niet tot een dode letter te la
ten verworden?401
Spitzen antwoordde dat Van Schaik had besloten ten aanzien van de con
trole bij Lobith een afwachtende houding aan te nemen, omdat hij ervan
uitging dat het besef van de noodzaak tot samenwerking en organisatie bij
de betrokkenen in voldoende mate aanwezig was. Bovendien leek het hem
raadzaam het overleg dat op dat moment gaande was tussen enerzijds Bel
gië en Nederland en anderzijds de Bi-zonale autoriteiten af te wachten.
Tenslotte had Van Schaik het ook beter gevonden om in zijn positie van ad
interim -m inister een zekere terughoudendheid te betrachten. Hijzelf, zo
zette Spitzen uiteen, was voornemens het beleid van Van Schaik voorlopig
voort te zetten. Een 'voorzichtig beleid' leek hem in de aanvang van zijn
ambtsperiode het best ’aangezien met tal van factoren, belangen en omstan
digheden, zowel van nationale als van internationale aard, rekening moet
worden gehouden.' Net als Van Schaik vertrouwde Spitzen erop dat Rijn
vaartbedrijven zich wel uit zichzelf zouden organiseren. Maar mocht hij
zich daarin vergissen, dan zou hij 'niet aarzelen de naar zijn mening doel
treffende maatregelen te nemen, welke de gewichtige bij de Rijnvaart be
trokken landsbelangen kunnen veilig stellen'.402
Op een vraag van Lucas (KVP), bij de mondelinge behandeling een aantal
weken later, of Spitzen al vorderingen maakte bij het verbeteren van 'de
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toestanden bij de Rijnvaart', stelde de minister spijtig vast dat de eenheid
buiten onze grenzen vlotter verliep dan die er binnen. Desondanks signa
leerde Spitzen een 'langzame vordering' op het gebied van de Rijnvaartorganisatie.403
Die waarnem ing was echter niet correct. De Statenzaalovereenkom st
bleek al spoedig een fiasco doordat verscheidene grote rederijen zich er niet
aan wensten te binden, waardoor de concurrentie verscherpt werd. Voor
werkelijk effectieve afspraken binnen de N ederlandse Rijnvaart was het
van kardinaal belang dat èlle bedrijven zich bij de NPRC of het CBRB zou
den aansluiten. De noodzaak van organisatie werd des te dwingender toen
de kersverse Bondsrepubliek te kennen gaf de Nederlandse Rijnschippers
niet tot het 'inner-deutsche' verkeer toe te laten juist omdat er onder hen
zo’n concurrentieslag woedde. De Duitsers vreesden dat de Nederlandse
schippers tegen dumpprijzen op de Duitse Rijn zouden gaan varen 404
Vanwege de toenemende spanning tussen Duitsland en Nederland over
dat 'inner-deutsche' verkeer stelde Spitzen de kwestie in september 1949
aan de orde in de ministerraad. Alle Rijnvaartbedrijven dienden zich on
verwijld bij de NPRC of het CBRB aan te sluiten, hetgeen zo spoedig moge
lijk, het liefst per 1 oktober, bij Lobith zou moeten worden gecontroleerd.
Spitzen had zóveel haast met deze zaak dat hij zijn collega van Buiten
landse Zaken, Stikker, die op reis was in de VS, hierover via een telegram
polste. Op 26 september verklaarde de ministerraad zich akkoord met Spitzens voorstel.405
Van der Zaal (ARP) noemde het bij de begrotingsbehandeling voor 1950
ronduit bespottelijk dat ongeorganiseerde schippers bij 'de stop van Lobith'
alleen maar een waarschuwing kregen. Wat had controle zonder sancties
nu voor zin?406 Spitzen wilde echter het gebruik van dwangmaatregelen zo
lang mogelijk uitstellen. De Rijnvaartschippers zouden zelf tot de overtui
ging moeten komen dat zij de malaise in hun branche alleen door zich te
organiseren en door samenwerking konden bestrijden. Samenwerking op
basis van vrijwilligheid vormde nu eenmaal, aldus Spitzen, de beste waar
borg voor blijvend resultaat. De kwestie hield de bewindsman overigens
sterk bezig: 'Het Departement van de ondergetekende en hijzelf houden
zich van dag tot dag van de ontwikkeling op de hoogte’, zo besloot hij.407
De onwil tot sam enwerking was bij een aantal bedrijven hardnekkig.
Daarom werden per 1 mei 1950 alsnog sancties toegepast. Wanneer de schip
per niet kon aantonen lid te zijn van één van de twee organisaties, werd het
schip niet in- of uitgeklaard. Een aantal 'onafhankelijke' Rijnschippers, dat
het volstrekt oneens was met de getroffen dwangmaatregel, reageerde daar
op met een proces tegen de staat. De stop bij Lobith zou in strijd zijn met de
Akte van Mannheim en was derhalve een onrechtmatige daad.408 Vanuit
het buitenland was al eerder tegen de controle bij Lobith geprotesteerd.
Zwitserland, dat hiervan een prijsverhoging verwachtte, had in oktober,
eveneens op grond van de Akte van Mannheim, een klacht tegen Neder
land ingediend bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg.4^9 Deze aanklacht was voor Nederland vrij pijnlijk gezien zijn pogin-
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gen West-Duitsland op grond van diezelfde Akte te verplichten de Duitse
Rijn weer vrij te maken.410
In oktober 1950 kwam deze internationale commissie tot de conclusie dat
'de stop bij Lobith’ inderdaad in strijd was met de Mannheimer Rijnakte.411
Een maand later besliste de arrondissementsrechtbank in Den Haag echter
anders. Zij overwoog onder meer dat de betwiste maatregel duidelijk tot
doel had de ongebreidelde concurrentie, die een nationaal economisch pro
bleem vormde, te beteugelen, en de regering had het volste recht daartoe.
Van een onrechtmatige daad kon derhalve geen sprake zijn, aldus de arron
dissementsrechtbank.412
De Tweede Kamer bemoeide zich ook met de stop bij Lobith. Schilthuis
was blij met de uitspraak van de Haagse rechtbank. Hij betoogde dat vrij
heid op de Rijn zoals neergelegd in de Akte van Mannheim niet kon inhouden dat je in eigen kring geen orde op zaken zou mogen stellen. De gel
dende lidmaatschapsverplichting ging hem echter nog niet ver genoeg. Met
deze m aatregel kwam er immers niet automatisch een einde aan de
ruïneuze concurrentie. Hij riep de regering daarom op met nadere regelin
gen te komen.413
Toen Algera (ARP) daarna zei toch enigszins te twijfelen aan het recht
van de regering 'de stop bij Lobith' uit te voeren en bovendien vraagtekens
plaatste bij de noodzaak van de organisatiedwang, kreeg hij van Schilthuis
de wind van voren. Volgens laatstgenoemde bevond Algera zich met zijn
opmerkingen 'op een volstrekt verkeerd spoor’. Zonder ordening zou N e
derland niet tot afspraken met de Duitsers kunnen komen en dus gedoemd
zijn met een reservevloot te blijven opereren. Algera was nogal verbaasd
over de 'heftige bewoordingen' waarmee de PvdA'er meende stelling te
moeten nemen tegen zijn zienswijze en maande hem dan ook tot kalmte.
Spitzen had echter wel waardering voor het optreden van Schilthuis, die, zo
zei de minister, 'met grote warmte heeft gepleit voor de belangen van de
Rijnvaart'. Hij zei zich aan diens opvatting te kunnen conformeren. De in
gewikkeldheid van het hele Rijnvaartprobleem was echter zó groot, dat hij
nog niet in staat was de Kamer een bevredigend antwoord te geven op alle
vragen.414
Bij het debat in de Eerste Kamer, eind juni 1951, werd Spitzens opvolger
Wemmers door met name de CHU-, de KVP- en de PvdA-fracties aange
spoord zich krachtig in te spannen om samenwerking en eenheid in het
N ederlandse Rijnvaartbedrijf te bevorderen. Vast stond immers dat het
daartoe zelf niet in staat was. Na vijf jaar van vergeefse pogingen was het
resultaat, aldus Kolff (CHU), nihil. De regering kon niet langer ontkomen
aan het dwingend opleggen van organisatie en samenwerking van Rijnvaartschippers.415 Wemmers beloofde 'dat hij persoonlijk alles (zou) doen
wat in (zijn) vermogen (lag) om te komen tot een gezonde samenwerking
tussen belanghebbenden zelf'. Zonodig zou hij van dwang gebruik ma
ken.416
Terzelfder tijd besliste het gerechtshof te Den Haag, waar de schippers te
gen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank in die stad in hoger be
roep waren gegaan, dat de stop bij Lobith wèl in strijd was met de Akte van
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Mannheim. De grenscontrole werd daarna opgeschort totdat de Hoge Raad
zijn licht over deze kwestie zou hebben laten schijnen. Op 25 januari 1952
bevestigde het hoogste rechtscollege van Nederland de uitspraak van het
hof417; de Nederlandse regering moest zich op andere middelen bezinnen
om tot een georganiseerde Rijnvaart te komen.

Samenvatting en conclusie
Het technische departement van Verkeer en Waterstaat, dat de zorg draagt
voor de w aterregulering, de infrastructuur en het verkeer in Nederland,
stond in de periode Drees-Van Schaik onder leiding van de 'on-politieke'
m inister D.G.W. Spitzen, voorheen secretaris-generaal van dat departe
ment. Hoewel hij het best te typeren is als een liberaal van de oude stempel
- de overheid diende zo min mogelijk te regelen en zeker niets 'van bo
venaf op te leggen' - ondervond hij in het parlement de meeste steun van
de PvdA. De vaste woordvoerders van deze partij, Schilthuis en met name
Posthumus, leken hiermee on voorwaardelijk steun te geven aan het kabi
net als geheel, waarin twee partijgenoten, Drees en Lieftinck, de belangrijk
ste posten bezetten. Van de overige regeringspartijen, KVP, CHU en VVD,
ondervond Spitzen overwegend steun. De meeste tegenstand kreeg de mi
nister, zoals te verwachten was, van de oppositiepartijen ARP - met name
in de persoon van Algera, die overigens in 1952 zelf minister van Verkeer
en Waterstaat werd - en CPN.
De invloed van het parlement op het verkeers- en waterstaatsbeleid in de
periode 1948-1951 was over het algemeen gering; Spitzen was steeds in staat
zijn in nauwe samenspraak met Lieftinck uitgestippeld beleid althans op
hoofdpunten ongewijzigd door de Kamers aanvaard te krijgen. Wanneer
hij geconfronteerd werd met oppositie van een meerderheid slaagde hij er
altijd in een compromis te vinden dat zijn beleid niet fundamenteel veran
derde. Aan de opmerkingen van een minderheid, van één of enkele frac
ties, leende hij wèl altijd een willig oor, maar hij liet zich er in de praktijk
nooit iets aan gelegen liggen.
De zwaarste kritiek die Spitzen gedurende zijn m inistersperiode, van
ruim twee jaar, van een kamermeerderheid te verduren kreeg, betrof de
volgende vijf beleidspunten:
1. De bezuinigingen op waterstaatswerken, vooral waar deze de aanleg van
een drietal kanaalcomplexen, de inpoldering van het IJsselmeer en de
verbetering van de bevaarbaarheid van de IJssel vertraagden. Spitzen
kwam aan deze kritiek tegemoet door respectievelijk geld elders uit zijn
begroting te halen, Marshall-gelden aan te wenden en vage toezeggingen
te doen.
2. Het gemak waarmee de KLM vele miljoenen steun werd toegezegd. Een
amendement waarin werd voorgesteld het financiële beheer van de KLM
door de Algemene Rekenkamer te laten controleren wist Spitzen, na ka
binetsberaad, met succes af te houden. Op de voorgestelde miljoenen
steun werd uiteindelijk niets beknibbeld.
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3. Het voornemen de gratis veerdiensten over de Westerschelde af te schaf
fen. Spitzen verminderde de hoogte van de tarieven maar bleef bij het
principe dat tolheffing hier gerechtvaardigd was.
4. Het beleid ten aanzien van de uitgifte van pachtboerderijen in de Noord
oostpolder. Volgens de Kamer werden, in afw ijking van gem aakte
afspraken, enerzijds te veel grote bedrijven geformeerd en anderzijds de
belangen van pioniers te zeer opgeofferd aan eisen van 'boeren-vakmanschap'. Spitzen bleef echter volhouden dat de uitgiften wel degelijk vol
gens officiële normen plaats vonden.
5. Het beleid inzake waterschappen. De Kamer wees erop dat veel water
schappen de steeds zwaarder wordende lasten niet meer konden opbren
gen. De m inister gaf een enkel waterschap financiële ondersteuning,
maar benadrukte het uitzonderingskarakter daarvan.
Zoals gezegd, een parlem entaire minderheid - oppositiepartij of niet heeft met haar opmerkingen geen enkele aantoonbare invloed op het beleid
kunnen uitoefenen. Zo ging Spitzen bijvoorbeeld nauwelijks (inhoudelijk)
in op de herhaalde oproepen van Algera (ARP) en Welter (KNP) om for
meel te protesteren tegen de door India en Pakistan uitgeroepen boycot van
de KLM, en om de geheimzinnigheid in deze kwestie op te heffen. Slechts
één keer heeft Spitzen de kritiek van een kamer m eerderheid naast zich
neergelegd. Deze betrof de overheveling van bejaarde Zuiderzeevissers van
de Zuiderzeesteunwet naar de Noodwet-Drees - maar dit was een detail met
vooral psychologische betekenis.
De discussies in de Eerste Kamer weken wel in duur maar niet in essentie
af van die in de Tweede Kamer. De enige keer dat de Eerste Kamer in de pe
riode 1948-1951 een prominente rol speelde, betrof het initiatief tot debat
over de Zeeuwse veren. En een enkele maal vervulde zij duidelijk de haar
toegemeten rol van 'Kamer van reflectie': naar aanleiding van discussies in
de Tweede Kamer over de gevolgen van de conjuctuurpolitiek (stilstand in
de uitvoering van allerlei openbare werken), ontspon zich in de senaat een
debat over de waarde van de conjunctuurpolitiek als zodanig.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat bij de behandeling van de begroting van
Verkeer en Waterstaat dikwijls een grote rol was weggelegd voor 'het ka
merlid uit de regio’. De Rotterdammer Kraaijvanger (KVP) bijvoorbeeld,
hield niet op het belang van een vliegveld voor zijn stad te benadrukken;
de in Amsterdam woonachtige Tendeloo (PvdA) bepleitte herhaaldelijk, in
afwijking van haar fractie, een snelle aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en Van der Feltz, uit Middelburg, speelde een vooraanstaande rol in
het debat over de Westerscheldeveren.
De vraag blijft natuurlijk of, en zo ja in welke mate, de parlementaire de
batten inzake Verkeer en Waterstaat hebben bijgedragen tot bezinning ten
depar temen te en tot bijstelling van het beleid, maar vast staat in ieder geval
dat het beleid van Spitzen in de periode 1948-1951 door het parlement on
derschreven en slechts op onderdelen gecorrigeerd werd. Dat beleid was
sterk afhankelijk van de centrale doelstellingen van het regeringsbeleid,
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waarin voor Verkeer en Waterstaat weinig financiële ruimte zat. Ook dat
wisten de leden van de Staten-Generaal.
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kanaalaftakking van ca. 15 km lengte Enschede en Oldenzaal verbinden. De bijdrage
van belanghebbenden (steden en provincies) zou ca. eenderde van de kosten behelzen.
Pas in 1930 werd met het graven van de Twente-Rijnkanalen begonnen. De plannen wa
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van een geheel nieuw kanaal met de Rijn worden verbonden. Er zou een traject van En
schede naar Zutphen worden gegraven waarna de verbinding met de Rijn via de IJssel
tot stand zou komen. Deze rivier zou dan wel gekanaliseerd moeten worden. Het ruim
50 km. lange hoofdtraject van de Twente-Rijnkanalen, het deel dat Zutphen en En
schede verbond, was in 1936 voltooid. In datzelfde jaar werd begonnen met het graven
van een zijkanaal naar Almelo. In 1938 werden deze werkzaamheden gestaakt. Zie
0.a. H TK 1917-1918, Bijl. 365, OvW en MvT.
Aan het begin van deze eeuw bleek het niet lang daarvoor op grote schaal verbeterde
en uitgebreide kanalennet in Groningen niet langer te voldoen. In 1906 werd op initia
tief van Gedeputeerde Staten van Groningen het overleg geopend tussen de besturen
van de provincies Groningen en Friesland en de regering om tot verbetering van het
Kanalennet te komen. Een in 1911 ingestelde commissie, met ingenieurs van Rijkswa
terstaat en van de provinciale waterstaat, bracht in 1917 na vele, vaak moeizame dis
cussies haar eerste verslag uit. Het was moeilijk gebleken over zaken als het precieze
traject en de financiering tot overeenstemming te komen. De financiering werd anders
geregeld dan bij de Twente-Rijnkanalen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Laatstge
noemde waterwegen kwamen onder het beheer van het Rijk, waarbij de provincie een
financiële bijdrage leverde; bij de Fries-Groningse kanalen was het net andersom. De
provincies droegen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werken, het
Rijk betaalde mee. In 1922 werd in Groningen begonnen met de aanleg en verbetering
van het kanalennet. Een belangrijk onderdeel, het Van Starkenborghkanaal, kwam in
1938 gereed. Twee jaar daarvoor waren de kanaalwerken in Friesland begonnen. Tij
dens de bezetting kwam al het werk stil te liggen. P.G. Bins, Fries-Groningse kanalen.
De moderne scheepvaartverbinding tussen het noorden en het westen van Nederland
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65
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(Leeuwarden 1951).
Na de oorlog was besloten dat de werkzaamheden aan de drie kanaalcomplexen snel
moesten worden voortgezet. Voor het Amsterdam-Rijnkanaal werd op de begroting
voor 1946 ƒ2 miljoen uitgetrokken en voor 1947 en 1948 respectievelijk ƒ4 en ƒ12 miljoen.
Voor de Twente-Rijnkanalen werd voor de eerste drie naoorloge jaren achtereenvol
gens uitgetrokken: ƒ150.000, ƒ600.000 en ƒ1 miljoen. Voor de Fries-Groningse kanalen
kreeg Friesland - de gedeelten in Groningen waren al af - voor de eerste twee jaren ƒ1,5
miljoen en voor 1948 ƒ4.260.000. H TK 1945-1946, Bijl. A, 2-IX A, Rijksbegroting voor
het departement van Openbare Werken en Wederopbouw voor het dienstjaar 1946, nr.
1, OvW en nr. 3, Uitgewerkte en toelichtende staat, artt. 60, 211; H TK 1946-1947, Bijl.
A, 300-IX A, Rijksbegroting voor het departement van Openbare Werken en Wederop
bouw voor het dienstjaar 1947, nr. 1 en nr. 3, artt. 63, 205; H TK 1947-1948, Bijl. A, 600IX B, Rijksbegroting voor het departement van Verkeer en W aterstaat voor het
dienstjaar 1948, nr. 3, artt. 224, 307.
Deze weg maakte deel uit van het zogeheten Rijkswegenplan. Dit uit 1927 daterende
plan beoogde een net van primaire wegen aan te leggen dat als leidraad zou dienen bij
de ontwikkeling van een nationaal wegenstelsel. Aanpassingen vonden plaats in 1932,
1938 en 1948; de autoweg Amsterdam-Utrecht was in 1938 in het Rijkswegenplan opge
nomen. Meeuwsen, Gedenkboek. Twee eeuwen waterstaatswerken, p. 235, 247.
Zie de volgende paragraaf, die geheel aan landaanwinning is gewijd.
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H TK 1948-1949, p. 948; H EK 1948-1949, p. 399; vgl. H EK 1949-1950, p. 481-482.
H TK 1949-1950, p. 990.
H TK 1948-1949, p. 968.
Ibidem, p. 187-188.
Zie o.a. ibidem, p. 169,151-152, 166.
Ibidem, p. 207-208, vgl. p. 217.
Ibidem, p. 207, 229.
Ibidem, p. 217-218.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 7, VV, p. 10.

Het betrof hier, aldus Lieftinck in de REA, 'het herstel van binnenschepen, waarop de
individuele eigenaren wettelijke aanspraken kunnen doen gelden.’ ARA, inv.nr.
2.02.05, Notulen REA, doosnr. 571,22 dec. 1948.
Ibidem .
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 9, MvA, p. 31. N.B.: de rijksbijdrage aan de

Fries-Groningse kanalen werd niet verhoogd maar wel had de minister de provincies
bereid gevonden, in het belang van de voortgang van het werk, hun aandeel in de kos
ten sneller te voldoen (ibidem).
H TK 1948-1949, p. 960, 966, 967-968, vgl. 939-969.
Zij steunde, net als de woordvoerders van CHU en VVD, het plan van de gemeente
Amsterdam om, als voorschot op de betaling van haar aandeel in de kosten, voor 1949
ƒ2 miljoen extra uit te trekken voor het kanaal (H TK 1948-1949, p. 954, 959, 969). Spit
zen keurde dit plan tot voorfinanciering echter af op principiële gronden. Daar wette
lijk was vastgelegd welk percentage Amsterdam zou bijdragen in de aanlegkosten van
het kanaal, zou het Rijk bij uitvoering van dit plan verplicht worden het volgende
dienstjaar de betalingsverhouding in evenwicht te brengen. Daarmee zou een bepaald
bedrag dus in bestemming zijn vastgelegd. Een dergelijke politiek zou volgens Spitzen
een precedent kunnen vormen waarvoor hij de verantwoordelijkheid niet wilde dragen
(ibidem, p. 981-982, 987). Hoewel een aantal parlementsleden het oneens was met de
redenering van de minister - het Eerste Kamerlid Wendelaar (VVD) zou zelfs opmer
ken: 'Dat preccdentsargument is mij volkomen lak' (H EK 1948-1949, p. 401) - zei toch
eenieder diens beslissing wel te zullen respecteren. Van moties werd daarom afgezien,
maar de teleurstelling was bijzonder groot bij sommigen, met name bij Cornelissen
(VVD) en Tendeloo (PvdA) (H TK 1948-1949, p. 982, 984,985, 986-987).
HTK 1948-1949, p. 979.
H EK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, VV, p. 1, 4; H EK 1948-1949, p. 394, 398, 400.
Ibidem, p. 400.
H E K 1948-1949, Bijl. A, 1000, Politieke beschouwingen, VV en MvA; ibidem, 1000-IX
B, VV en MvA; H E K 1948-1949, p. 189, 394, 395, 397, 398-399, 400-402, 405-406, 409,
410,411.
H EK 1948-1949, p. 175.
H EK 1948-1949, p. 197-198.
Ibidem, p. 217. Zie ook: A.M.C. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland,
Noordoostpolder en W ieringermeer. Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 1930-1989
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(Lelystad 1991) p. 300, over de wrevel die voorjaar 1949 op het departement van Ver
keer en Waterstaat was ontstaan over het beleid van Lieftinck.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400, Nota betreffende de toestand van ’s Rijks financiën, p.
28.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 2, MvT, p. 9; Millioenennota 1950. De fiscus eist.
Gij betaalt ... en waar blijft hel geld? M inisterie van Financiën (z.p., z.j.) p. 13.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400, Miljoenennota, p. 6; ibidem, 1400-IX B, nr. 2, MvT, p. 9,
14.
H TK 1949-1950, p. 444-445.
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Ibidem, p. 461, 463. Tilanus maakte (geciteerde) opmerking overigens terecht: een be

groting machtigt een minister tot het doen van uitgaven maar derden kunnen aan een
begrotingspost geen rechten ontlenen.
H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 8, VV, p. 7-10, vgl. p. 3; H T K 1949-1950, p. 965,
969-970, 982, 987, 990-991.
Ibidem, p. 965.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 11, MvA, p. 24; H TK 1949-1950, p. 993, 1003 e.v.
Ibidem, p. 1007,1010,1011,1012.
H EK 1949-1950, p. 474-476.
Ibidem, p. 484, 493.
Ibidem, p. 472, 492, 496, 498.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900. Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, p. 1.
N.B.: Lieftinck bedoelde met de begroting: de begroting voor de Gewone Dienst, voor
de Buitengewone Dienst I en voor het Landbouw-Egalisatiefonds. Hij hield de Buiten
gewone Dienst II hier dus buiten beschouwing. Ibidem, p. 1, 29.
Ibidem, p. 1, 29-30.
Ibidem , p. 6.
Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 27-28; H TK 1950-1951, p. 489.
H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-1, nr. 4, VV, p. 22.
H TK 1950-1951, p. 438.
Ibidem, p. 485; vgl. H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-1, nr. 4, VV, p. 34, 45.
H TK 1950-1951, p. 483; vgl. J.Th.J. van den Berg en H.A.A. Molleman, Crisis in de Ne
derlandse politiek (2e druk; Alphen aan den Rijn 1975) p. 34-35.
De drie grote kanaalcomplexen vormden dit jaar overigens geen speciaal aandachts
punt meer. Er werd aan gewerkt en het einde kwam in zicht. Op 30 mei 1951 kwamen
de Fries-Groningse kanalen gereed. Een jaar later, op 21 mei 1952, vond de 'gewichtige
gebeurtenis' plaats van de ingebruikneming, door koningin Juliana, van het Amster
dam-Rijnkanaal (De Vries, 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig
jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken (Amsterdam z.j.) p. 432-433). Weer een jaar
later, in 1953, zouden tenslotte ook de Twente-Rijnkanalen voltooid worden.
H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 9, VV, MvA en MO, p. 3-4, 37; zie ook: H T K
1950-1951, p. 956, 958-959.
H T K 1950-1951, p. 958; zie ook: H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 9, VV, MvA en
MO, p. 3-4.
H T K 1950-1951, p. 957; zie ook: H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 9, VV, MvA en
MO, p. 37-38.
H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 2, MvT, p. 10-11, 17-18, 19; ibidem , nr. 9, VV,
MvA en MO, p. 3 4 , 37-38; zie ook: HTK 1950-1951, p. 966.
H EK 1950-1951, p. 319, 363, 367-368, 373, 375-376, 379, 382, 402; vgl. H T K 1950-1951, p.
2 22 .
H EK 1950-1951, p. 398, 404.
H E K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, VV, p. 4.
H TK 1950-1951, Bijl. 2147, Nota inzake bezuinigingsmaatregelen op de rijksbegroting
voor 1951, nr. 1, Nota.
H EK 1950-1951, p. 562, 577.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-B, nr. 1, OvW, p. 2. - een eveneens onder de verantwoor
delijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat vallend, apart begrotings
hoofdstuk.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 2, MvT, p. 18.
Zie: H T K 1948-1949, p. 946, 956, 958, 963, 964, 968, 1018, 1021, 1022, 1023, 1026-1027,
1030; vgl. ibidem, p. 151-152, 166, 155-156.
Ibidem,

p. 956, 958,1022.
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Ibidem, p. 224.
Ibidem, p. 1023.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-B, nr. 6, VV, p. 1; ibidem, nr. 8, MvA, p. 5. Kort daarvoor

had Lieftinck in dc ministerraad meegedeeld dat hij er met verbazing kennis van had
genomen dat de Nederlandsche Vereniging voor Landaanwinning had gepubliceerd
dat zij met hoge ambtenaren overleg pleegde 'teneinde na te gaan in hoeverre "local
currency" gebruikt zou kunnen worden voor de doeleinden der vereniging.’ Hij achtte
'het ten enenmale onjuist dat onbevoegden zich met de bestemming van deze local cur
rency bezighouden'. De raad deelde deze zienswijze. ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen
MR, doosnr. 391,22 nov. 1948.
H TK 1948-1949, p. 1019,1021,1022, 1023,1032.
Nauwkeuriger geformuleerd: 'De aan het Rijk ter beschikking komende tegenwaarde
van de in het kader van het Europese herstelprogramma ontvangen schenkingen.'
H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400, Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, p.
24. Uit het feit dat direct daarop, in het voorlopig verslag, kamerleden van verschil
lende zijden vroegen naar de mening van de regering over het idee Marshallgelden te
besteden aan de Zuiderzeewerken, moge overigens blijken dat die miljoenennota nou
niet bepaald door iedereen werd gespeld. Ibidem, 1400-1, nr. 4, VV, p. 14; vgl. nr. 7,
MvA, p. 35.
H TK 1949-1950, p. 955.
Dit geld (ƒ3,7 miljoen) was bestemd voor voortzetting van de landaanwinningswerken
in Groningen en Friesland en in het Zuider Sloe (483 hectare, Zeeland), alsmede voor
de eerste voorbereidende werken ten behoeve van de vorig jaar in het parlement be
pleite indijking van de Braakman (1500 hectare, Zeeland). Voor laatst genoemd werk
was ƒ150.000 op de begroting geplaatst. Het jaar ervoor was voor 'kleinere' landaanwinningsprojecten in totaal iets meer uitgetrokken op de begroting: ƒ4,35 miljoen. HTK
1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 2, MvT, p. 19. Vgl. Directie van de Rijkswaterstaat,
'Verkeer en W aterstaat’, in: R.A. Damsté en Ch.A. Cocheret ed., Herrezen Nederland
1945-1955 (z.p., z.j.) p. 77. Zie voorts: H TK 1949-1950, p. 965, 982, 992.
HTK 1949-1950, p. 982; HEK 1949-1950, p. 468.
H TK 1949-1950, p. 1003-1004.
H TK 1949-1950, Bijl. 1588, nr. 2, OvW.
Ibidem, nr. 5, VV, p. 3.
Vgl. H TK 1949-1950, Aanhangsel, p. 117, schriftelijke vragen van Van Vliet (KVP) in
verband met het niet beschikbaar stellen van een gedeelte van de tegenwaarderekening der Marshall-hulp voor de uitwerking van de z.g. Biesboschwerken.
H TK 1949-1950, Bijl. 1588, nr. 6, MvA, p. 4.
Ibidem, nr. 5, VV, p. 3; ibidem, nr. 6, MvA, p. 4, 5; H T K 1949-1950, p. 1822. N.B.: twee
maanden eerder had Engelbertink over deze kwestie reeds vragen gesteld aan de mi
nister. Ibidem, p. 1546.
H TK 1949-1950, p. 1824.
Ibidem, p. 1820 e.v.
H EK 1949-1950, Bijl. 1588, Eindverslag van de commissie van rapporteurs.
H TK 1950-1951, Bijl. 1902, nr. 1, KB, nr. 2, OvW, nr. 3, MvT, nr. 4, VV, nr. 5, MvA, nr. 8,
Motie van orde van de heer Burger; H TK 1950-1951, p. 1534-1548,1554-1555.
Voor de begroting 1951 was ƒ5,8 miljoen uitgetrokken, ruim ƒ2 miljoen meer dan het jaar
ervoor. H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 1, OvW, p. 10; vgl. ibidem, nr. 2, MvT, p.
24.
Ibidem, nr. 9, VV, MvA en MO, p. 42; H TK 1950-1951, p. 959-960, 967. Vgl. E.C. Abendanon, Nederland's boschprovincie. Een studie over de drooglegging van de Wadden
zee (z.p. 1953).
H EK 1950-1951, p. 582.
Ibidem, p. 584.
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Vos, 'Vijf jaren volkshuishouding', p. 129.
Meeuwsen, Gedenkboek. Twee eeuwen waterstaatswerken, p. 11. Vgl. W.J.H. Harmsen, Kort overzicht van taak en wezen van de Rijkswaterstaatsdienst ('s-Gravenhage
1951) p. 1: 'Het begrip Waterstaat houdt historisch in eerste wezen in de verdediging
van gronden tegen overstromingen. Spoedig werd de zorg voor de afwatering daaraan
toegevoegd.'
Een naar zee stromende rivier wordt beïnvloed door eb en vloed. Bij eb, wanneer de
zeespiegel het laagst is, kan het rivierwater gemakkelijk door de zee worden opge
nomen, bij vloed daarentegen dringt de zee het rivierw ater landinwaarts terug.
Stroomopwaarts vanaf het punt in de rivier waar de invloed van de getijwerking ge
lijk is aan nul, noemt men de rivier bovenrivier, benedenwaarts vanaf dat punt bene
denrivier. Meeuwsen, Gedenkboek. Twee eeuwen waterstaatswerken, p. 111, vgl. p.
407.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 7, VV, p. 10.
Meer hierover in de volgende paragraaf.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 9, MvT, p. 31-32. Vgl. Meeuwsen, Gedenkboek.
Twee eeuwen waterstaatswerken, p. 407, 409; J. Verseput, Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Rotterdam 1928-1953 (Rotterdam 1955) p. 232.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000, Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, p.
30, 51. Zie voor de afdamming van de Brielsche Maas: Keesings Historisch Archief
1949-1950, p. 8058, 8842.
H TK 1948-1949, p. 939, 946, 957, 965.
Ibidem, p. 968.
Ibidem, p. 982.
Ibidem, p. 984, 985. In de Eerste Kamer vertoonde de discussie over de Gelderse IJssel in
grote lijnen hetzelfde verloop als die in de Tweede Kamer. Er werd aangedrongen op
spoed bij het onderzoek naar en de uitvoering van de rivierverbeteringswerken en
Spitzen verzekerde dat spoed zou worden betracht. H EK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B,
VV, p. 5; ibidem, MvA, p. 13; H EK 1948-1949, p. 399, 400, 405-406, 409.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 8, VV, p. 7.
Ibidem, nr. 11, MvA, p. 24; vgl. H TK 1949-1950, p. 985,1002,1009,1010.
Een maand later, op 29 maart 1950, hield deze DG een voordracht voor de vaste com
missie voor Verkeer en Waterstaat. '(...) aan de hand van kaarten en lichtbeelden’
gaf hij een uiteenzetting 'omtrent de veranderingen in het gebied van de benedenrivie
ren, de problemen, die de verzilting en de verhoging van stormvloedstanden met zich
brengen, en in verband daarmede de verdeling van het beschikbare zoete water over
ons land'. Bij deze gelegenheid vond ook, zoals de commissie in haar jaarverslag
schreef, informeel contact met de minister plaats. H T K 1949-1950, Bijl. 1805, nr. 1,
Verslag, p. 1.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,20 febr. 1950.
H T K 1949-1950, p. 965, 970, 981, 991, 992.
Ibidem, p. 987.
Ibidem, p. 1004.
In totaal ƒ7.550.000 was uitgetrokken voor 'verbetering van de waterstaatkundige toe
stand in het gebied van de benedenrivieren' (ƒ7 miljoen voor de afdamming van de
Brielsche Maas, de rest voor indijking van de Biesbosch, afdamming van de Hollandsche IJssel en een hydraulisch model voor de benedenrivieren). In totaal ƒ1.475.000
was uitgetrokken voor 'werken aan het Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en IJssel, ter
verbetering van de waterstaatkundige toestand in het Noorden en Oosten des lands'
(ƒ1,2 miljoen voor verruiming van het Pannerdensch Kanaal, ƒ210.000 voor een bochtafsnijding in de IJssel en ƒ65.000 voor 'metingen, grondboringen, enz.'). H TK 1949-1950,
Bijl. A, 1400-IX B, nr. 1, OvW en nr. 6, Uitgewerkte en toelichtende staat der uitgaven
en ramingstaat der middelen, artt. 322,323.
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H EK 1949-1950, p. 480-481; vgl. p. 468.
Ibidem, p. 492; vgl. H E K 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, MvA, p. 13.

Letterlijke wetstekst: 'Teneinde Onze Minister (...) van advies te dienen met betrek
king tot het Rijkswaterstaatsbestuur, daaronder begrepen de uitoefening van het op
pertoezicht over de waterstaat voor zoveel een en ander aan Onze Minister voornoemd
is opgedragen, en voor zover het dienen van advies niet behoort tot de taak van de
Zuiderzeeraad (...), is een Raad van de W aterstaat werkzaam.' H T K 1948-1949, Bijl.
1315, Wijziging van de Waterstaatswet (...), nr. 2, OvW, p. 1.
Ibidem, nr. 1, KB, nr. 2, OvW, nr. 3, MvT, p. 1-2; H T K 1949-1950, Bijl. 1315, nr. 5, MvA,
nr. 6, Verslag, p. 5; vgl. ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393, 26 sept. 1949 en
ibidem, doosnr. 395, 5 mrt. 1951; vgl. KHA 1949-1950, p. 9040.
In 1952 hadden, blijkens de Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1953
(’s-Gravenhage 1953) p. 624, zes personen zitting in de Raad: M.A. Geuze (landbouwer
en voorzitter van de hoofdafdeling akkerbouw van de Stichting voor de Landbouw),
W.J.H. Harmsen (oud-directeur-generaal van Rijkswaterstaat), Jhr. A.B.G.M. Rijckevorsel (oud-Tweede Kamerlid (1916-1928) en oud-commissaris der Koningin in NoordBrabant (1928-1945)), Th.S.G.J.M. van Schaik (oud-minister van Verkeer en Energie
(1945-1946)), G.J.C. Schilthuis (lid GS van Zuid-Holland en lid van de staatscommis
sie voor de waterstaatswetgeving) en voorzitter R.H. baron de Vos van Steenwijk (lid
van de Eerste Kamer en oud-commissaris der Koningin in Drente).
Behalve deze ƒ2.250.000 was nog ƒ2.600.000 uitgetrokken voor de verruiming van het
Pannerdersch Kanaal, zodat in totaal ƒ4.850.000 op de begroting stond voor de post
'Werken aan het Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en IJssel, ter verbetering van de
waterstaatkundige toestand in het Noorden en Oosten des lands' (het jaar ervoor:
ƒ1.475.000). Voor de 'verbetering van de waterstaatkundige toestand in het gebied van
de benedenrivieren' was dit jaar in totaal ƒ7.900.000 uitgetrokken (het jaar ervoor:
ƒ7.550.000). H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 6, Uitgewerkte en toelichtende
staat (...), Artt. 308, 309.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 2, MvT, p. 17-19, 23.
Ibidem, p. 40; H T K 1950-1951, p. 955, 957, 959, 960.
Opslibbing: het hoger worden van gronden onder water door het neerzetten van slib.
Waterberging: de ruimte voor overtollig polderwater.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 9, MvA, p. 32.
H E K 1948-1949, p. 398.
Ibidem, p. 534.
H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 2, MvT, p. 18.
Noemde Spitzen die commissie en haar rapporten niet om geen slapende honden wak
ker te maken? Maar waarom stond hij dat begrotingsjaar dan toch zo uitgebreid stil bij
de stormvloedproblematiek? Was hij zelf erg met de zaak begaan en hoopte hij op re
acties van kamerleden, die op meer geld voor onderzoek zouden aandringen, zodat hij
tegenover de minister van Financiën sterker zou staan met eventuele geldeisen? Om op
deze vragen een antwoord te vinden is meer onderzoek nodig. Opgemerkt zij nog dat in
de jaren 1948-1952 de Stormvloedcommissie en haar bevindingen in de ministerraad
evenmin ooit aan de orde zijn gesteld.
Ibidem, p. 18-19.
Meer over deze kwestie, zie: C.C. van Baaien, 'Gods water over Gods akker. Het par
lement en de watersnoodramp (1948-1953)', Zeeuws Tijdschrift 40 (1990) nr. 1; idem in
Politieke Opstellen 9 (1989).
Dit geld was afkomstig uit het tegenwaardefonds van de Marshall-hulp.
H T K 1950-1951, p. 1534-1548, 1554-1555. Vgl. H T K 1950-1951, Aanhangsel, p. 207.
Toen de beloofde nota er twee jaar later overigens nog niet was, werden de ARP, de
VVD en met name de PvdA ongeduldig. Burger dreigde opnieuw een motie in stemming
te brengen. Daarop zegde de minister de Kamer toe haar op korte termijn een notitie
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toe te zenden. Alvorens dit zou geschieden werd de stad echter (mede)slachtoffer van
de overstromingsramp, die Nederland in februari 1953 trof. H T K 1952-1953, III, p.
3249, 3258, 3281, 3308, 3310-3312. Vgl. J.A.W. Burger, 'Biesbosch-perikelen', N ieuw e
Rotteriamsche Courant, 9 dec. 1952.
Behalve het Rijk, de provincies en de gemeenten, zijn ook waterschappen ((hoog)heemraadschappen en polders) publiekrechtelijke lichamen. Het toezicht op deze
waterschappen hebben de provinciale staten. Zij stellen de reglementen vast en
kunnen waterschappen opheffen, instellen, combineren en in de inrichting verandering
aanbrengen.
Zo sprong het Rijk bijvoorbeeld bij 'in het tekort der uitgaven voor zeewering en oeververdediging van de calamiteuze polders in de provincie Zeeland, ingevolge de wet
van 19 juli 1870 (Stbl. no. 119)’.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 2, MvT, p. 15-17.
H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 2, MvT, p. 15.
Ibidem, nr. 8, VV, p. 8.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 11, MvA, p. 25. Die helpende hand was bijvoor
beeld in 1870 aan een aantal Zeeuwse polders geboden, vgl. noot 183.
H TK 1949-1950, p. 969, 988.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 2, MvT, p. 20; nr. 9, VV, MvA en MO, p. 43.
'In Grondwet en organieke wet ontbreekt elke aanwijzing omtrent de taak van het wa
terschap. In de praktijk echter wordt als hoofddoel van het waterschap gezien: de re
geling van de belangen van een bepaalde groep van gronden ten opzichte van het wa
ter - met als nevenbelang: de zorg voor wegen en bruggen.' S.P. Dijkstra,Van terp tot
Oosterscheldedam. De ontwikkelingen van de overheidszorg voor de waterstaat in
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Nederland (Winschoten 1985) p. 3.
H EK 1948-1949, p. 399.

Voor deze discussie: zie de voorafgaande paragraaf.
Zie b.v H T K 1948-1949, p. 988; H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 11, MvA, p. 2528; H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 9, Verslag, MvA en Mondeling Overleg, p.
44; H TK 1950-1951, p. 956, 957, 959, 962, 964-965, 966, 967, 968, 969, 970.
H EK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, MvA, p. 15.
Zie b.v: H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 9, Verslag, MvA en Mondeling Overleg,
p. 44; H TK 1950-1951, p. 956, 957, 959, 968, 969.
H EK 1950-1951, p. 568-569.
Ibidem, p. 576.
Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners, p. 193-194; Vgl. E. Hermsen, Dr. ir. S. Sme
ding. D irecteur landdrost van de W ieringerm eer en de Noordoostpolder 1930-1954
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(z.p. 1988) p. 9.
C.C. van Baaien, Paradijs in oorlogstijd? Onderduikers in de Noordoostpolder 19421945 (Zwolle 1986) p. 18-19.
M. Gort en A. van Oostrom, Uitverkoren. De kolonisatie van de Noordoostpolder 19401960 (Zwolle 1987) p. 20-21; H TK 1947-1948, Bijl. A, 600-IX B, nr. 5, MvA, p. 4.
Ibidem. De precieze plannen: 471 bedrijven van 12 ha., 86 van 18 ha., 731 van 24 ha., 97
van 30 ha., 150 van 36 ha., 9 van 42 ha. en 128 van 48 ha.
H TK 1947-1948, Bijl. A, 600-IX B, nr. 5, MvA, p. 4.
Gort en Van Oostrom, Uitverkoren, p. 62,111; H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 6,
MvA, p. 4.
De woordvoerders waren: Biewenga (ARP), De Ruiter (CHU), Engelbertink (KVP),
Haken (CPN) en Den Hartog (VVD). HTK 1948-1949, p. 1020,1022,1027,1028,1030. In
mei 1949 stelden Engelbertink en Borst (CPN) ook nog schriftelijke vragen aan de mi
nister inzake de verpachting van boerderijen in de Noordoostpolder. Zie: H TK 19481949, Aanhangsel, p. 175.
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Ibidem, p. 956.
H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 6, VV, MvA en MO, p. 1, 2; H T K 1950-1951, p.

973, 975, 979.
Gort en Van Oostrom, Uitverkoren, p. 111. Er kwamen dus maar liefst 200 bedrijven
minder dan oorspronkelijk geraamd. Op wiens instigatie dit gebeurde en welke positie
de Kamer hierin innam zullen de Kamerhandelingen van de jaren vijftig mogelijk kun
nen uitwijzen.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 6, VV, P. 2; vgl. H T K 1948-1949, p. 1020, 1021,
1022,1028,1030.

215
216
217
218
219
220

H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 8, MvA, p. 6-7.
H T K 1948-1949, p. 1020,1021,1022,1028,1030.
Ibidem , p. 1034, 1037.
H E K 1948-1949, p. 532.
H T K 1949-1950, p. 944.
H T K 1950-1951, p. 973; vgl. H TK 1949-1950, Aanhangsel, p. 127, Schriftelijke vragen
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H TK 1950-1951, p. 973, 979.
Ibidem, p. 1178.
Ibidem, p. 1178-1179.
Gort en Van Oostrom, Uitverkoren, p. 65.

227
228
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H TK 1948-1949, p. 1024,1027; H TK 1949-1950, p. 942, 944, 947; H TK 1950-1951, p. 970.
H EK 1949-1950, p. 501-502.

Zie o.a. H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 8, MvA, p. 6.
H TK 1948-1949, p. 1022, 1027, 1028; H TK 1949-1950, p. 947, 959, 960; H TK 1950-1951, p.
970,971, 975.
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H TK 1950-1951, p. 976.
Zie die wet {Stbl. 1925, nr. 290) de artt. 1 ,3 , 5 en 13.
Vgl. H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 6, VV, p. 3; ibidem, nr. 8, MvA, p. 8-9.
Ibid em .
H TK 1948-1949, p. 1018,1022,1023, 1029.
Ibidem, p. 1034, 1035, 1036.
H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 6, MvA, p. 3; H T K 1949-1950, p. 941, 943, 945,
946,957, 958, 959, 960; vgl. H TK 1950-1951, p. 976, 977, 980.
H T K 1948-1949, p. 1022; H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 5, VV, p. 1; H T K 19491950, p. 940, 951, 958, 959; H TK 1950-1951, p. 976, 977.
H T K 1948-1949, p. 1034-1035; H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr, 6, MvA, p. 3; H TK

1949-1950, p. 945, 946, 957-958, 961; H T K 1950-1951, p. 972, 979; vgl. H T K 1950-1951,
Bijl. A, 1900-IX B, nr. 9, Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat, p. 3 e.v.
H T K 1950-1951, p. 979, 980.
H T K 1989-1990, Bijl. 21300, Hfst. XII, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, nr. 2,
Rijksbegroting voor het jaar 1990, p. 86, nr. 03.03, 'Zuiderzeesteunwet’. Vgl. H TK 19521953, p. 3323.
H TK 1948-1949, p. 1026, 1035.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 8, MvA, p. 7; H T K 1948-1949, p. 1033; H E K
1948-1949, p. 531.
H TK 1948-1949, Bijl. 1348, nr. 2, OvW.
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Ibidem, nr. 3, MvT, p. 1,2.

ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393,28 juli 1949.
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H T K 1949-1950, p. 746.
Ibidem, p. 745, 747, 748.
Ibidem, p. 748, 749.

Vanaf begin jaren zestig zou de wetgever in een groot aantal wetten een recht op scha
devergoeding bij rechtmatige overheidsdaad opnemen. Model stond - en staat - art. 49
Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De drie 'grondwetten van het vervoer' waren: de Herziening Wet Autovervoer Perso
nen {Stbl. 1949, J 510), de Wet Autovervoer Goederen (Stbl. 1951, nr. 342) en de Wet
Goederenvervoer Binnenscheepvaart (Stbl. 1951, nr. 472).
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 7, W , p. 2, 4. Kamerleden wezen de minister
nog op een artikel in De Nieuwe Eeuw van 26 juni 1949 (nr. 1465), getiteld: 'Peperduur
en topzwaar apparaat bij Verkeer. Regering smijt met geld'.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 9, MvA, p. 13-14.
Ibidem, p. 14-15; vgl. ARA, inv.nr. 2.02.05, Bijl. MR, doosnr. 449, 27 juni 1949, twee
stukken van het DG van het Verkeer, Afdeling Vervoerwezen, Bureau Juridische
Zaken, z.d. (1949).
H TK 1948-1949, p. 937, 940, 945, 947, 951, 956.
Ibidem , p. 970-971.
H E K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, VV, p. 1.
Onder andere het KB van 12 juni 1936 (Stbl. 573) tot instelling van de Rijksverkeersin
spectie alsmede de Wet Autovervoer Personen en het daarop gegronde Uitvoeringsbe
sluit Autovervoer Personen 1939. ARA, inv.nr. 2.02.05, Bijl. MR, doosnr. 449, 27 juni
1949, twee stukken van de DG van het Verkeer, Afdeling Vervoerwezen, Bureau
Juridische Zaken, z.d. (1949).
H EK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, MvA, p. 7; H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr.
11, MvA, p. 14-15; H TK 1949-1950, p. 994; H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 2,
MvT, p. 11.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 9, MvA, p. 22.
Vgl. noot 38.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 9, MvA, p. 23, 24.
Ibidem , nr. 7, VV, p. 6, 7; H TK 1948-1949, p. 948.
De NS zouden allerlei voordelen genieten, zoals vrijstelling van winstbelasting en de
mogelijkheid tarieven geheim te houden. Bovendien had hun dochteronderneming
ATO (Algemene Transport Onderneming) een vergunning haar tonnage uit te breiden,
die de particuliere vervoersbedrijven onthouden werd. HTK 1948-1949, p. 939, 944.
HTK 1948-1949, p. 939, 944.
Ibidem, p. 978.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 7, VV, p. 6, 7; ibidem, nr. 9, MvA, p. 22.
Ibidem, p. 949, 962, 979; H EK 1948-1949, p. 402-403; H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B,
nr. 9, MvA, p. 23.
H TK 1949-1950, p. 972, 978; H TK 1950-1951, p. 935, 941; H EK 1950-1951, p. 570.
H TK 1948-1949, p. 967.
Het urgentieprogramma voorzag onder andere in een aanvulling van het tekort aan
trekkracht en zitplaatscapaciteit; in een verhoging van de capaciteit van het goederenmaterieel; in een definitief herstel of vervanging van bruggen; in een uitvoering
van noodzakelijke werkzaamheden aan baangedeelten op slappe grond; en - het enige
punt dat Spitzen in de Tweede Kamer ter sprake had gebracht - in een 'ingrijpende
vervanging van de stoomtractie door electrische en dieselelectrische tractie'. ARA,
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inv.nr. 2.02.05, Bijl. REA, doosnr. 581, 2 febr. 1949, Het investeringsplan der N.V. Nederlandsche Spoorwegen, 21 juni 1948.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen REA, doosnr. 571, 2 febr. 1949; vgl. ibidem, 5 jan. 1949.
Ibidem, 17 aug. 1949.
Onder hen bevonden zich woordvoerders van de ARP en van de PvdA. Dit kan worden
geconcludeerd uit hetgeen zij er later, tijdens de plenaire zitting, over zeiden.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 8, VV, p. 5.
Ibidem, nr. 11, MvA, p. 18,19.
Ib id em .
Ibidem .

Tegen het einde van het zittingsjaar, op 11 augustus 1950, werd het wetsontwerp inge
diend. De wet beoogde twee doelstellingen te realiseren. In de eerste plaats ’het na
tionale spoorwegbedrijf de gelegenheid te geven tot herstel en vernieuwing van zijn
apparaat op een wijze, welke voldoet aan de eisen van doelmatigheid en soberheid’
en in de tweede plaats ’het bedrijf in de meest passende vorm van kapitaal te voorzien
en het op deze wijze op een gezonde financiële grondslag te plaatsen.' H TK 1950-1951,
Bijl. 1751, Ontwerp van Wet tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de NV Nederlandsche Spoorwegen en toekenning van bijdragen in de door deze vennootschap ten
gevolge van de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden scha
den, nr. 5, MvA, p. 11. De bespreking van dit wetsontwerp is echter beter op haar
plaats in een volgend deel, niet alleen omdat eerst tijdens het kabinet-Drees II de
(schriftelijke en mondelinge) reacties van het parlement hierop plaatsvonden, maar
ook omdat er een duidelijke samenhang is met de in dat deel aan de orde komende drie
'grondwetten van het vervoer', de Wet Autovervoer Personen, de Wet Autovervoer
Goederen en de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart.
In de ministerraadsvergadering van 7 juni 1949 kwam deze kwestie ter sprake. De
vraag werd gesteld 'in hoeverre het NS-bedrijf in een bevoorrechte positie verkeert
ten opzichte van andere bedrijven in verband met de pensioenregeling voor het perso
neel'. Spitzen antwoordde daarop dat dit niet het geval was, 'dat de pensioenregeling
van Nederlandse Spoorwegen parallel loopt met die van het Rijk. (...) Van een be
voorrechte positie van het NS-bedrijf kan derhalve niet worden gesproken.' ARA,
inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 392, 7 juni 1949; ibidem, Bijl. MR, doosnr. 453, 3
okt. 1949, Afschrift van het ministerie van V en W, DG van het Verkeer, 25 juli 1949.
Vgl. ibidem, Notulen REA, doosnr. 571,17 aug. 1949.
Vgl. Arie van der Zwan, Goudriaan in botsing met NS. 'Koopman in dienst van de ge
meenschap' (Schiedam 1991) p. 44-45.
H T K 1948-1949, p. 962-963, 984; H E K 1948-1949, p. 402-403; H T K 1949-1950, p. 977978, 1010; H E K 1949-1950, p. 478, 497-498; H TK 1950-1951, p. 934-935, 944-945; H E K
1950-1951, p. 570. Vgl. HTK 1950-1951, Aanhangsel, p. 165.
Vgl. Hans Righart en Jan Ramakers, Steigers weg! Bouw- en houtbonden van ver
deeldheid naar eenheid 1945-1981 (Baarn 1982) passim.
In de ministerraad was in augustus 1949 een discussie gevoerd over de moeilijkheid de
arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel te doen passen in het gehele loonbeleid. Drees merkte op dat over die arbeidsvoorwaarden altijd eerst de directie van de
NS en de personeelsraad tot overeenstemming kwamen, waarna het bereikte akkoord
aan de minister van Verkeer en Waterstaat ter goedkeuring werd voorgelegd. Maar
het was voor de minister vrijwel ondoenlijk om aan die overeenkomst dan nog te sleu
telen, om haar dkn nog in overeenstemming met het nationale loonbeleid te brengen.
Drees adviseerde Spitzen daarom Sociale Zaken reeds in een vroeg stadium bij het
NS-arbeidsvoorwaardenoverleg te betrekken. In september 1949 kwam Spitzen met
een voorstel in die richting, dat zonder discussie werd aanvaard. ARA, inv.nr. 2.02.05,
Notulen MR, doosnr. 393,1 aug. en 3 okt. 1949. Vgl. ibidem, Bijl. MR, doosnr. 453, 3 okt.
1949, Afschrift van het ministerie van V en W, DG van het Verkeer, 23 sept. 1949.
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1950-1951, p. 923, 929, 931, 932-933, 938.
Vgl. H E K 1949-1950, Aanhangsel, p. 11.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 7, VV, p. 4; vgl. H TK 1948-1949, p. 939.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX B, nr. 9, MvA, p. 20; H TK 1948-1949, p. 975
H EK 1949-1950, p. 474-475; ibidem, Aanhangsel, p. 11.
H E K 1949-1950, p. 494; vgl. ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394, 27 febr.
1950; vgl. KHA 1949-1950, p. 9020-9030, ’Nieuw verkeersreglement' (KB, 28 aug. 1950;
Stbl nr. K 377); zie ook: ibidem, p. 8969.
De herziening van de Wegenverkeerswet, waarover Woudenberg sprak, zou pas tij
dens het kabinet-Drees II, onder de verantwoordelijkheid van minister Wemmers, tot
stand komen (Stbl. 1952, nr. 357). Vgl. H TK 1951-1952, Bijl. nr. 2452. Deze oorspronke
lijk uit 1935 stammende Wegenverkeerswet (Stbl. nr. 554), gewijzigd bij de wet van 3
december 1937 (Stbl. nr. 525) en opnieuw bij de wet van 22 december 1948 (Stbl. nr. I
562), was overigens eerst na vijftien jaar - op 1 januari 1951 - in werking getreden. Vgl.
A. Vermeij en Th.L. van der Veen, Wegenverkeerswet. W egenverkeersreglement (7e
druk [8e druk Wegenverkeersreglement]; Zwolle 1959) (Nederlandse Staatswetten,
Editie Schuurman & Jordens, nr. 68) p. 16.
Verm eij en Van der Veen, W egenverkeersw et. W egenverkeersreglem ent, p. 11, 16;
H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX B, nr. 11, MvA, p. 28; vgl. ook noot 43.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX B, nr. 9, Verslag, MvA en Mondeling Overleg, p. 26,
27; vgl. H TK 1950-1951, p. 920, 923, 930, 937. Vgl. E. van Bolhuis, Wegenverkeerswet
(5e druk; Zwolle 1953) p. 13. Een jaar eerder had Lieftinck in de ministerraad ook al
voorgesteld de invoering van de nieuwe kentekenregeling uit te stellen. Dit voorstel
was bestreden door Spitzen, die vervolgens het gelijk van de raad aan zijn kant kreeg.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393,3 okt. 1949.
HTK 1950-1951, p. 919-920, 937; vgl. KHA 1949-1950, p. 9030.
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HOOFDSTUK II
WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING:
MISPLAATST OPTIMISME
J.J.M. Ramakers

Inleiding
Enkele begrippen
In de naamgeving van het departement van Wederopbouw en Volkshuis
vesting komen twee begrippen samen. De wederopbouw betrof de over
heidsbemoeienis met het herstel van de schade die door de oorlogsverwoestingen aan de bezittingen van particulieren en openbare lichamen was ver
oorzaakt. Daarbij ging het om de financiële vergoeding van de schade en
om herbouw en herstel van de beschadigde of verwoeste werken.1 Volks
huisvesting wordt wel gedefinieerd als de wijze waarop de volkshuishou
ding in haar huisvesting voorziet.2 De 'klassieke en harde kern van het
volkshuisvestingsbeleid' wordt gevormd door de zorg voor betaalbare wo
ningen voor lagere-inkomensgroepen. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de
interventie door het Rijk aanzienlijk toegenomen, ondermeer op het gebied
van de huren, de woningtoewijzing, de bouwproduktie en haar financie
ring. De bemoeienis van de rijksoverheid met het volkshuisvestingsbeleid
is mede verklaarbaar uit de nauwe samenhang van dit beleid met de ruim
telijke ordening en met het macro-economische beleid,3
In de woningbouw vallen de woningwetbouw, de gesubsidieerde particu
liere bouw en de niet-gesubsidieerde woningbouw in de vrije sector te on
derscheiden. In de periode 1948-1951 zijn alleen de eerste twee categorieën
van belang. De Woningwet van 1901 ging uit van het beginsel dat de gelden
(voorschotten en bijdragen) voor de gesubsidieerde bouw van huurwonin
gen in hoofdzaak werden verstrekt door het Rijk. De gemeenten (die de
plaatselijke toestand en woningbehoefte het best konden beoordelen) dien
den op te treden als risicodragende tusseninstanties. De woningcorporaties
(verenigingen, stichtingen en vennootschappen, uitsluitend in het belang
van de volkshuisvesting werkzaam en als zodanig door de Kroon toegela
ten) zouden onder toezicht van de gemeenten de feitelijke bouw tot stand
brengen en in de regel de huurwoningen blijven exploiteren. De W oning
wet liet ook de mogelijkheid van woningbouw door gemeenten open. Deze
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vond vooral plaats in perioden van zeer hoge bouwkosten, als particuliere
bouwers en woningcorporaties het bouwen niet aantrekkelijk of te riskant
achtten. Het Rijk had ook de mogelijkheid rechtstreeks geldelijke steun aan
woningcorporaties te verlenen. Hiervan is echter weinig gebruik gemaakt.
Behalve aan woningwetbouw verleende de overheid in bepaalde geval
len steun aan de particuliere bouw van huur- en koopwoningen. Voor
huurwoningen traden institutionele beleggers en andere woningexploitanten als opdrachtgevers op. Zij dienden de financiering zelfstandig te verzor
gen, maar er bestond wel de mogelijkheid een bijdrage in de exploitatiekos
ten te verwerven. Ook de bouw van koopwoningen kon onder bepaalde
voorwaarden gesubsidieerd worden.
De status quo
Tijdens de eerste vijf jaar na de oorlog scoorde het probleem van de wo
ningnood uitzonderlijk hoog in de Nederlandse publieke opinie. In een
tiental NIPO-enquêtes dat gedurende deze jaren werd gehouden, werd
telkens de vraag gesteld: 'Wat moet de regering volgens U het eerst opknap
pen?' Vrijwel steeds eindigde het antwoord 'Het oplossen van de woning
nood' op de eerste of de tweede plaats. De woningnood werd doorgaans zelfs
urgenter gevonden dan de loon- en prijspolitiek en de Indonesische kwes
tie. Met de jaren kwam het probleem hoger op het prioriteitenlijstje van de
'gemiddelde Nederlander' te staan.4 De woningnood werd vrij algemeen
beschouwd als 'volksvijand nummer één'.
In het regeerprogram werden de lijnen voor het wederopbouw- en volks
huisvestingsbeleid kort maar duidelijk uiteengezet: 'Krachtige voortzetting
van de wederopbouw, speciaal van de getroffen gebieden aan de hand van
een w etenschappelijk opgezet herstelplan en dès (bedoeld is: met dien
verstande, JR), dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de genoegzame
woongelegenheid voor grote gezinnen. Verdere inschakeling der gemeen
ten bij de wederopbouw. Particuliere en woningwetbouw alsmede het ver
krijgen van een eigen woning wordt zoveel mogelijk bevorderd. Bijzondere
aandacht voor de belangen van huwenden bij de verdeling van woon
ruim ten.'5 Met betrekking tot de huren voegde de regering daar o.a aan toe,
dat zij streefde naar een 'rechtvaardige en spoedig door te voeren nood
zakelijke verhoging der huurprijzen van huizen’. Een constructieve en
rechtvaardige loon- en prijspolitiek zou deze maatregel billijken.
Het gebrek aan aandacht die in de jaren 1948-1951 in de troonredes en in
de regeringsverklaring van augustus 1948 aan het probleem van wederop
bouw en volkshuisvesting werd geschonken is opmerkelijk. In de troonre
des van 1949 en 1950 werd zelfs met geen woord over het probleem gerept,
weggedrukt als het was door de internationale politiek en de Indonesische
kwestie; in 1948 en 1951 beperkte de koningin zich tot algemeenheden over
de materiaal- en kapitaalschaarste en over de wenselijkheid de arbeidsproduktiviteit op te voeren.6
De regeringsverklaring van 12 augustus 1948 was zo beknopt en program
matisch zo zwak, dat de regering op dit punt kamerbrede kritiek te verduren
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kreeg. Ook het volkshuisvestingsbeleid kwam er in de verklaring uiterst be
kaaid van af. In een alinea over de te voeren sociale politiek deelde de rege
ring slechts mede 'een krachtige woningpolitiek (...) van grote betekenis' te
achten.7
In het daarop volgende debat werden weliswaar wat accenten gezet C.P.M. Romme (KVP) vroeg bijzondere aandacht voor de belangen van het
grote gezin, G. Wagenaar (CPN) sprak de vrees uit dat hoe langer hoe min
der financiën voor woningbouw beschikbaar zouden komen, P. Zandt (SGP)
wees op het zedelijke gevaar van de gedwongen samenwoning en Drees
legde uit dat het, gezien de schaarste aan arbeidskracht, kapitaal en materiaal
niet wijs was een onbeperkte aanbestedingspolitiek te voeren8 - maar erg
samenhangend, diepgravend en verhelderend was het allemaal niet.
De partijprogramma's - we praten hier over het geheel van beginsel-, ur
gentie-, actie-, verkiezings- en gemeenteprogramma’s - waren in de regel
niet veel concreter, maar toch zijn er wel een paar grote lijnen te trekken.
Uiteraard pleitten alle partijen, vooral geïnspireerd door de morele ellende
van de gedwongen samenwoningen, voor oplossing van de woningnood
op zo kort m ogelijke termijn. Over de financieringsmogelijkheden, en dus
over de grenzen van dit streven, repten de partijen echter met geen woord.
De grootste confessionele partijen, de KVP en de ARP, vroegen bij wo
ningbouw en -distributie extra steun voor kinderrijke gezinnen. De laatste
partij bepleitte ook expliciet stimulering van de particuliere woningbouw,
terwijl ARP, KVP en VVD in het verlengde daarvan zeiden te streven naar
meer eigen-woningbezit. De PvdA daarentegen was van oordeel dat bouw
en exploitatie van arbeiderswoningen in de regel vanwege de gemeente of
woningcorporatie diende plaats te vinden. Overigens is het opmerkelijk dat
alle partijen (alleen de CPN liet zich er niet uitdrukkelijk over uit in een
programma) het erover eens waren dat de gemeenten bij het volkshuisves
tingsbeleid de grootst mogelijke autonomie dienden te genieten. Niettemin
onderkenden de meeste partijen de noodzaak van relatief vergaande plan
ning, ordening van de bouwnijverheid, regelgeving en zelfs zachte dwang
bij de woningproduktie en -distributie door de centrale overheid.9
Ging het bij problemen als de vraag naar de woninggrootte, de keuze tus
sen particuliere of woningwetbouw en de gemeentelijke autonomie om
principiële kwesties, de vraag naar de noodzaak van planning etc. vroeg
naar het scheen om een meer pragmatische benadering.
Probleem stelling
In het hiernavolgende zal eerst een kort biografisch portret van J. in ’t Veld,
bewindsman op het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
worden geschilderd. Daarna volgt een beknopte beschouwing over beteke
nis en structuur van het departement, waarvan het bestaansrecht onder de
vorige kabinetten niet onomstreden was.
De hoofdmoot van dit hoofdstuk bestaat uiteraard uit een beschrijving
van de parlementaire behandeling van wetgeving en beleid op het terrein
van wederopbouw en volkshuisvesting. De nadruk zal daarbij liggen op de
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debatten met een politiek-ideologische lading. Welke voornemens van het
kabinet werden gerealiseerd en welke wensen van het parlement werden
om welke redenen al dan niet gehonoreerd?
In de eerste plaats gaat het daarbij om de prioriteiten in het beleid, de woningproduktie, de kwaliteit van de woningvoorraad en van de nieuw te
bouwen woningen en het huurbeleid. In het tweede deel wordt onderzocht
hoe regering en parlement omgingen met het dilemma van de decentralisa
tie. Hoe werd het verlangen zo veel mogelijk te komen tot gedecentrali
seerde bestuursverhoudingen verzoend met de noodzaak wederopbouw en
volkshuisvesting tot op grote hoogte vanuit Den Haag te sturen?
Op voorhand kan een aantal hoofdlijnen in het wederopbouw - en
volkshuisvestingsbeleid van het kabinet-Drees-Van Schaik worden aange
geven. Minister In 't Veld was op wetgevend terrein een produktief be
windsman. Onder zijn verantwoordelijkheid kwamen twee zeer belang
rijke wetten tot stand: de Huurwet en de Wederopbouwwet, beide uit 1950.
De laatste wet was weliswaar een tijdelijke, maar zij is pas, na ettelijke ver
lengingen van de werkingsduur, bij het van kracht worden van de nieuwe
Woningwet en van de Wet op de ruimtelijke ordening in 1965 buiten wer
king gesteld.
Het tijdelijke karakter van enkele belangrijke wetten die door In 't Veld
door het parlem ent werden geloodst, is trouwens een opmerkelijk feno
meen. Uiteindelijk hebben deze wetten veel langer gefunctioneerd dan oor
spronkelijk in de bedoeling van regering en parlement heeft gelegen. Ook
de werkingsduur van de Voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en
streekplannen, aangenomen in afwachting van een definitieve wet op de
ruimtelijke ordening, bedroeg uiteindelijk vijftien jaar, terwijl die aanvan
kelijk bepaald was op krap anderhalf jaar. In dit hoofdstuk zal mede onder
zocht worden waarom regering en parlement met tijdelijke wetgeving vol
stonden.
Kan men de wetgevende arbeid van In 't Veld bepaald als voortvarend
karakteriseren, zijn bouwbeleid en huurpolitiek werden daarentegen door
grote voorzichtigheid gekenmerkt. In de eerste plaats werd de minister ge
hinderd door de smalle financiële en economische marges waarbinnen hij
moest opereren. In de tweede plaats had het kabinet het voornemen de
bouw nijverheid als een conjunctuur-politiek instrum ent te gebruiken. In
tijden van sterke economische groei, zoals deze tijdens het kabinet-DreesVan Schaik plaats vond, diende de overheid slechts beperkt in deze bedrijfs
tak te investeren. Bovendien werd In 't Velds voorzichtigheid ingegeven
door zijn angst voor instorting van het bouwbedrijf, zodra de woningnood
zou zijn opgeheven.
Het streven naar decentralisatie heeft slechts een beperkt resultaat opge
leverd. Hoe aanstootgevend de 'on-Nederlandse', centralistische, deels van
de Duitse bezetter geërfde bestuursverhoudingen voor regering en parle
ment ook waren, toch moesten alle partijen erkennen dat een forse sturing
door de rijksoverheid in de periode van wederopbouw en herstel niet ge
mist kon worden.
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J. in ’t Veld. M inister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 10
Joris in 't Veld werd op 5 juli 1895 te Dubbeldam geboren en overleed, 85
jaar oud, op 16 februari 1981 in zijn woonplaats 's-Gravenhage. Deze weten
schapper en politicus, in hoge mate een 'self-made man', begon op 15-jarige
leeftijd, na de MULO in Dordrecht te hebben doorlopen, zijn carrière als
schrijver op de secretarie van de gemeente Dordrecht voor een jaarsalaris
van ƒ250. Twee jaar later haalde hij zijn akte MO-staatsinrichting en in 1916
het diploma kandidaat gemeente-secretaris. Op 18-jarige leeftijd werd hij
klerk op het zgn. Stadstimmerhuis, het gemeentelijk bureau voor publieke
bouwwerken, te Rotterdam.
Joris in 't Veld bleef werk en studie combineren. Via een staatsexamen
dat hij in 1921 aflegde, werd hij toegelaten tot de Leidse universiteit, waar
hij rechten ging studeren. Als jong werkstudent huwde hij op 9 augustus
1922 de 23-jarige Antje Peeters, die het leven zou schenken aan een zoon en
twee dochters. In 1926 deed In 't Veld zijn doctoraalexamen en in 1929
promoveerde hij aan de Nederlandsche Handelshogeschool te Rotterdam
bij G.A. van Poelje op een gezaghebbend proefschrift over Nieuwe vormen
van decentralisatie. Hoewel In 't Veld zeker niet blind was voor de nadelen
van decentralisatie, beleed hij in zijn dissertatie al zijn geloof in het nut van
decentralisatie, een geloof waarvan hij ook tijdens zijn ministerschap meer
dan eens blijk zou geven. Als belangrijkste voordeel van decentralisatie
noemde hij 'het meer naar voren komen van het individu; in een kleinen
kring kan de enkeling zich sterker doen gelden dan in een grooten; het volk
zelf in zijn verschillende geledingen wordt door decentralisatie meer in het
bestuur betrokken; het voelt zich niet meer uitsluitend object'.11 In het Rot
terdams am btelijk apparaat was hij inmiddels opgeklommen tot admini
strateur ter gemeente-secretarie op de afdeling Technische Zaken. In 1936
sloot hij zijn ambtelijke carrière te Rotterdam af als waarnemend gemeente
secretaris.
In 't Veld, van nature ongetwijfeld meer bestuurder dan bevlogen politi
cus, was al vroeg actief in de SDAP. Zo komen we hem in 1926 tegen als een
door Koos Vorrink zeer gewaardeerd leider van de Rotterdamse afdeling
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IVAO) en ontwikkelde hij
zich tot een vooraanstaand partijlid. In 1933 is hij onder meer lid van de zo
genaamde 'Herzieningscommissie', die het partijbestuur adviseerde over de
herziening van de tactiek en de verandering van het uit 1912 daterende
'marxistische' partijprogram van de SDAP.12 Ook werkte In 't Veld mee aan
de opstelling van het Plan van de Arbeid uit 1935.
In 't Veld heeft in de daarop volgende jaren de SDAP, later de PvdA, in
vele openbare functies gediend. Hij was achtereenvolgens lid van de Pro
vinciale Staten van Zuid-Holland (1931-1937) en van 1937 tot 1948 met een
onderbreking van enkele jaren burgemeester van Zaandam; in 1941 werd
hij kort na de Februari-staking vanwege zijn aandeel in het verzet afgezet.
In de jaren 1937-1948 was In 't Veld ook lid van de Eerste Kamer. Van 1948
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tot 1952 was hij in drie opeenvolgende kabinetten m inister van W eder
opbouw en Volkshuisvesting, waarna hij weer terugkeerde naar de Eerste
Kamer (1952-1964). Tot slot was hij gedurende zes jaar lid van de Raad van
State (1964-1970). Zowel binnen als buiten de partij genoot hij groot gezag.
Door Drees werd hij zelfs gezien als een mogelijke premier.13
Bij dit alles was In ’t Veld tot op hoge leeftijd in de meest uiteenlopende
maatschappelijke functies actief. Ik noem er slechts een paar: hij was voor
de oorlog voorzitter van de drankbestrijdingsorganisatie genaamd Bond
voor Plaatselijke Keuze14, na de bezetting had hij zitting in verschillende
zuiveringscolleges15, hij was lid van de centrale raad van beroep, lid en later
voorzitter van het college van beroep voor het bedrijfsleven (1953-1964),
mede-oprichter en jarenlang voorzitter van Humanitas, mede-oprichter en
tot 1955 hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond en voorzitter van
de Universitaire Kiesraad (begin jaren zeventig).
Als wetenschapper zou In 't Veld zich vooral ontplooien in zijn vele
publikaties in tijdschriften als De Nederlandse Gemeente en het Tijdschrift
voor Openbaar Bestuur en in zijn annotaties in Adm inistratief Rechtelijke
Beslissingen. Het lidmaatschap van de redactie(raad) van De Nederlandse
Gemeente, het weekblad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
vervulde hij van 1946 tot 1966. Het is opmerkelijk dat hij die functie tijdens
zijn ministerschap continueerde. Tot In 't Velds grotere publikaties beho
ren, behalve zijn dissertatie, o.a. De inrichting van onzen staat, gezien van
sociaal-democratisch standpunt (1932-1934) en Beginselen van behoorlijk
bestuur (1976) waarvan de hoogbejaarde In ’t Veld in 1979 nog een tweede
druk verzorgde. Zijn wetenschappelijke carrière werd bekroond door zijn
hoogleraarschap administratief recht aan het International Institute of Social Studies te 's-Gravenhage.
Jaap Burger heeft In ’t Veld ooit ingedeeld bij 'die oude sociaal-democraten (die) allemaal even braaf (waren)’. Burger: 'We hadden drie socialisti
sche ministers vlak na de oorlog: Drees, Vos en In 't Veld; die rookten niet,
waren vegetariër en waren ook nog geheelonthouder als het even kon. Al
leen maar om aan het Nederlandse volk te tonen hoe netjes ze toch wel
waren; het volk dat de socialisten natuurlijk nog steeds als raddraaiers be
schouwde.'16
Het eerste deel van Burgers karakteristiek lijkt mij zeer wel op In 't Veld
van toepassing, het tweede deel veel minder. Inderdaad straalde het optre
den van deze enthousiaste sporter, reiziger en toneel-, muziek- en film lief
hebber vaak een zekere 'de paden op, de lanen in'-braafheid uit, een grote
(soms misschien te grote) bereidheid tot het sluiten van compromissen, een
paternalistisch soort verantw oordelijkheidsbesef en een blijm oedig opti
misme. Burger lijkt mij echter te ontsporen waar hij suggereert dat de brave
sociaal-democraat In 't Veld deze houding cultiveerde om het volk te beha
gen, om een al te keurig beeld van zichzelf te scheppen. Het lijkt mij waar
schijnlijker dat In 't Veld er diep van overtuigd was dat zijn houding in
naoorlogs Nederland de enig juiste was.
Al ruim voor de oorlog had In 't Veld zich als model-sociaal-democraat
laten kennen. Zo deed hij in 1926 als Rotterdams IVAO-leider tegenover
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Vorrink enthousiast verslag van het zomerfeest van de wijk Centrum-Oosten van de Rotterdamse afdeling, een feest zonder roken, maar met des te
meer zang, spel, dans en 'op de maat lopen’.17 Ook waardeerde hij als bur
gemeester van Zaandam het herleven van de oude volksgebruiken in zijn
gemeente als een waardevol middel voor het kweken van een geest van
saa m h o rig h eid .18 Zijn geloof in de noodzaak van een harmonieuze, ver
antwoordelijke volksgemeenschap kwam ook tot uitdrukking in zijn deel
name aan de zogenaam de N ederlandse Gemeenschap of W oudschotengemeenschap, die verder bestond uit figuren van verschillende politieke
pluimage als pater S. Stokman, P. Lieftinck, G.E. van Walsum en W. Schermerhorn. Deze groepering, die sinds 1938 een aantal malen per jaar bijeen
kwam, wilde zich bezinnen op de vernieuwing van het publieke leven: het
politieke stelsel in Nederland had in haar ogen afgedaan, de klassenstrijd
was voorbij, de schoolstrijd gestreden, nieuwe politieke inspiratie zou moe
ten worden gezocht in een grotere samenwerking tussen de verschillende
bevolkingsgroepen.19

foto United Photos De Boer bv, archief Spaamestad
Minister In 't Veld (r.) bezoekt een kalkzandsteenfabriek in Hillegom.

In 't Veld herkende ook veel in het personalistisch socialistische gedachtengoed van Willem Banning. Banning betwijfelde onder meer of een rege
ring de machtsverhoudingen tussen de politieke partijen bij de verkiezin117
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gen zou moeten weerspiegelen. Hij bepleitte een grotere macht voor de
minister-president en meende dat in een regering in de eerste plaats 'ka
raktervolle en bekwame mannen' zouden moeten zetelen, mannen die de
massa zouden weten te bezielen met de 'volstrekte normen van gerechtig
heid, goede trouw, barmhartigheid, naastenliefde en broederlijke gemeen
schap'. Geïnspireerd door dit wat paternalistische gedachtengoed schreef In
't Veld in 1947, dat het Nederlandse volk helaas nog niet zo ver was 'dat de
mensen zelf voldoende begrip hebben van wat voor hun geestelijke ge
zondheid nodig is’.20
Enkele jaren later werden een paar arbeiders uit een DUW-werkverschaffingskamp regelrecht het slachtoffer van In ’t Velds paternalisme. In decem
ber 1951 stond de minister een delegatie DUW-arbeiders uit Emmeloord te
woord, die kwam pleiten voor intrekking van het ontslag dat hun na een
wilde staking was verleend. Toen één van hen vroeg of de minister zich
wel realiseerde dat door handhaving van het ontslag vierhonderd gezinnen
de komende winter honger en gebrek zouden hebben, antwoordde In 't
Veld botweg: 'Daar krijg ik geen pijn in mijn buik van!' Hoewel hij moest
toegeven dat er van de kant van de DUW-directie fouten waren gemaakt,
verklaarde hij: 'Jullie moeten nu maar gestraft worden, anders maken jullie
er een spelletje van.' Hoewel een van de arbeiders vroeg: 'Denkt u werke
lijk, dat een arbeider met 33 gulden in de week zich een spelletje kan ver
oorloven?’, bleef het ontslag gehandhaafd. Het werd pas na drie weken actie
op lager niveau ingetrokken.21
Ook in het parlement gaf In 't Veld meer dan eens blijk van zijn opvat
tingen over een harmonieuze volksgemeenschap, waarin alle geledingen
verantwoordelijkheid voor elkaar droegen. Typerend was zijn pleidooi in
de Tweede Kamer voor een 'bouwgemeenschap' van architecten, aanne
mers, arbeiders en fabrikanten. Hij zag zijn belangrijkste taak in de 'verster
king van de burgerzin' net als in zijn burgemeesterstijd, want 'een volk, dat
aan het appèl op burgerzin niet beantwoordt, (is) op de duur voor de demo
cratie verloren'.22 Enkele maanden daarvoor had hij in de Eerste Kamer al
laten weten dat hij naar zijn eigen oordeel al voor een belangrijk deel in die
opzet was geslaagd: ’(...) ik geloof in alle bescheidenheid te mogen zeggen,
dat de grootste verdienste die ik mijzelf mag toerekenen in deze moeilijke
arbeid, hierin ligt, dat ik er in ben geslaagd het gehele Nederlandse volk bij
dit werk in te schakelen en er belangstelling voor te wekken, niet alleen be
langstelling voor het probleem van de woningnood (want die belangstelling
is er heus wel en daarvoor hoef ik zeker geen bijzondere moeite te doen),
maar ook belangstelling voor de wegen, die ons zo snel mogelijk uit deze
nood zullen kunnen verlossen.’23
Het zal niet verwonderen dat deze minister eerder het compromis op
zocht dan het conflict. Hij zag liever twee ontevreden partijen dan een te
vreden en een ontevreden partij, zo bekende hij eens, want in het laatste ge
val werd hij steeds gekweld door de gedachte dat de tevreden partij wellicht
te veel had gehad.24 Deze houding leverde hem soms het verwijt op dat hij
te weinig vastberaden optrad. Zo wees W.F.E. baron van der Feltz (CHU) In
’t Veld terecht naar aanleiding van zijn optreden met betrekking tot het
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huurbeleid, 'Ik wil niet verhelen, dat het in- en uitpraten van de Minister excusez moi le mot - en daardoor ook van het Kabinet over het huurbeleid
in verband met de woningpolitiek de indruk maakt van "het zal onze tijd
wel duren, et après nous le déluge'", aldus de baron. In ’t Veld zou volgens
hem binnen het kabinet meer met de vuist op tafel moeten slaan of anders
moeten weigeren nog langer de verantwoordelijkheid te nemen.25
In 't Veld viel zelden uit zijn rol van verzoener van tegenstellingen. On
genuanceerde uitspraken kreeg hij maar zelden over zijn lippen. In een dis
cussie over het aandeel van woningwetbouw en particuliere bouw in het to
tale bouwprogramma liet hij zich eens ontvallen: 'Nu ga ik misschien een
erge ketterij verkondigen. (...) Waarom zouden wij niet kunnen uitkomen
zonder particuliere woningbouw?' Maar nog die zelfde dag had hij zijn ver
trouwde positie weer ingenomen en sloeg hij het debat dood met een voor
In ’t Veld typerende platitude: 'Het zal er om gaan het juiste evenwicht te
vinden tussen woningwetbouw en particuliere bouw.'26 Niet helemaal on
begrijpelijk verweet PvdA-senator C. Woudenberg, een krachtig tegenstan
der van woningbouw uit winstbejag, de minister in dit debat dan ook een
opportunistische instelling: hij paste zijn opinies wellicht wat al te snel aan
aan de machtsverhoudingen.27
N iettem in werd In ’t Veld in het parlem ent voornam elijk lof toege
zwaaid, zelfs zo veel, dat partijgenoot Woudenberg zich bewust in zijn lof
tuitingen beperkte 'omdat ik geloof, dat zoveel lof voor een gewoon mens
nauwelijks en voor een minister helemaal niet te dragen is'.28 Vooral ’s
mans bestuurlijke kwaliteiten, die blijkbaar gunstig afstaken bij die van zijn
voorganger Neher, kwaliteiten die vooral tot uitdrukking kwamen in het
streven naar decentralisatie en in een verbeterde verstandhouding met la
gere overheden, oogstten veel waardering.29
Een kille, altijd rationeel handelende bureaucraat was In 't Veld overi
gens niet. Zo weigerde hij ooit op grond van zeer persoonlijke argumenten
een voorstel van J. Algera (ARP) om meer woningwetwoningen aan de be
woners te verkopen, in overweging te nemen. Toen hij in 1941 door de
bezetter was afgezet als burgemeester van Zaandam was namelijk ’de man,
die op mijn stoel is gaan zitten, de beruchte Van Ravenswaay, direct (...) be
gonnen met uitverkoop te houden van het gemeentelijk woningbezit. Se
dertdien heb ik zo’n hekel aan dit systeem gekregen, dat ik er zeer moeilijk
toe kan komen.’30
Al was In ’t Veld geen bevlogen redenaar (noch een erg origineel schrij
v er31), toch schijnt zijn optreden in het parlement in de regel zeer inne
mend geweest te zijn; hij presenteerde zijn beleid steeds met een 'stereo
tiepe glimlach' op de lippen. Volgens Van der Feltz spreidde de minister
zelfs zo veel persoonlijke charme ten toon, dat men zich daar licht door liet
overrompelen. Met name zijn onverwoestbare optimisme (o.a. aangaande
de woningproduktie) waardoor hij zich veel te veel zou laten meeslepen
door zijn illusies en 'vrome wensen', stoorde Van der Feltz m ateloos.32
Deze dissonant klonk overigens meer door in het overigens vrijwel uni
sono gezongen loflied van het 'kamerkoor' op het optreden van deze mi
n ister.33 Zo vergeleek G. Ritmeester (VVD) In ’t Veld eens met de negen119
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tiende eeuwse Franse apotheker Coué die een methode van zelfgenezing
door autosuggestie had ontwikkeld: 'Zeg maar steeds: ik word beter; ik word
beter; ik word beter, dan zul je zien dat je er bovenop komt. Maar uiteinde
lijk stierven zij (de patiënten, JR) toch.'34 In 't Veld trok zich daar weinig
van aan. Pas toen de Korea-crisis een beperking van de investeringen nood
zakelijk maakte, was In 't Veld bereid zijn prognose over de oplossing van
de woningnood enigermate bij te stellen.35
Het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Tijdens de formatie van het kabinet-Drees-Van Schaik speelde de bezetting
van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting geen cruciale
rol. De positie van In 't Veld werd door geen der hoofdrolspelers in het ge
ding gebracht. De demissionaire bewindsman keerde probleemloos op zijn
post terug.36 Men kan slechts gissen naar de reden. Mogelijk werd het de
partem ent politiek niet interessant genoeg geacht om een strijdpunt in de
formatie te worden. Bovendien was te voorzien dat met dit departement
niet bijzonder veel politieke eer en electoraal gewin te behalen viel. Terwijl
de woningnood tot de meest klemmende problemen behoorde, - begin 1948
werd het tekort geraamd op ongeveer 300.000 woningen; in de publieke opi
nie werd het probleem zelfs belangrijker geoordeeld dan de Indonesische
kw estie!37 - was de toekomstige minister van Wederopbouw en Volkshuis
vesting, door de benarde financieel-economische situatie en het nijpende
gebrek aan bouwmaterialen en vakbekwame arbeidskrachten, een nauwe
lijks te benijden man. Hij zou zich immers slechts kunnen bewegen binnen
de smalle marges die door zijn ambtgenoten van Financiën en Economi
sche Zaken waren getrokken, want herstel van de economie en verhoging
van de produktie, onder meer voor de export, stonden voorop in het rege
ringsbeleid.38 Een rechtvaardige verdeling van de woningellende, daar zou
het op het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor een
belangrijk deel om gaan.
Anderzijds moet men constateren dat In 't Veld politiek en bestuurlijk
gezien voor de betrokken partijen een onomstreden, vakbekwame en alles
zins aanvaardbare bewindsman voor dit departement was, een minister die
zich als lid van het kabinet-Beel positief had onderscheiden.39 Met name
zijn bestuurlijke kwaliteiten werden hoog aangeslagen. Eenieder kon zich
op zijn m inst vinden in de neutrale kwalificatie van de liberaal Stikker:
'Tegen In 't Veld zijn geen bezwaren.'40
Hoewel W ederopbouw en Volkshuisvesting politiek gezien niet het
meest aantrekkelijke departement was, stond het puur functionele belang
ervan volstrekt vast, zoals minister-president Drees in het debat over de re
geringsverklaring nadrukkelijk liet weten. Het belang van dit departement
was één van de motieven geweest om een eventuele opheffing van het de
partem ent van Verkeer en W aterstaat, waarna W aterstaat bij W ederop
bouw en Volkshuisvesting zou worden gevoegd, geen doorgang te doen
vinden. Drees: 'Bij nadere overweging is (...) de overtuiging verkregen, dat
het belang van Verkeer en Waterstaat op dit ogenblik te groot is om dat te
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doen en dat ook die andere departementen reeds nu heel zwaar belast zijn,
ook door de bijzondere tijdsomstandigheden. (...) Dat het Departement van
W ederopbouw en Volkshuisvesting op zichzelf een volle man vraagt, is
nog eens bevestigd door de belangstelling, die in de Kamer bestaat voor de
vraag, wat wij op het gebied van de woningbouw zullen doen.'41
Dit betekende echter niet dat nu het groene licht was gegeven voor een
verdere groei van het departement, zoals die onder In 't Velds voorgangers,
voornamelijk als gevolg van een belangrijke uitbreiding van taken, was in
gezet. Met name het wederopbouwapparaat ondervond al spoedig ernstige
kritiek. Competentiegeschillen en het gebrekkig functioneren van het uit
voerend apparaat bepaalden al snel de beeldvorming van het departement.
De parlementaire oppositie ten spijt - vooral in november 1946 werden in
de Tweede Kamer harde noten gekraakt over de departementale inefficiency
- bleef de ambtelijke top sterk gekant tegen een herstructurering van het
zeer centralistische apparaat. H.W. Mouton, de eerste naoorlogse secretaris
generaal van het departement, Z.IJ. van der Meer, de eerste directeur-generaal van de Volkshuisvesting, en de waarnemend algemeen gemachtigde
voor de Wederopbouw in de oorlogsjaren J.C. Keiler, vormden tezamen het
boegbeeld van het machtige, volgens sommigen despotische College van
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw en waren de belangrijk
ste exponenten van dit bureaucratisch centralisme. Mouton verwoordde in
augustus 1946 zijn zorg in een nota aan de toenmalige minister J.A. Ringers
aldus: 'Wanneer degene, die voor de wederopbouw verantwoordelijk wordt
gesteld, op alle mogelijke manieren aan banden wordt gelegd, omdat zijn
beslissingen afhankelijk worden gemaakt van de oordelen van andere rijks
autoriteiten en van gemeentelijke en provinciale organen, acht ik het voor
hem niet mogelijk die verantwoordelijkheid te dragen.'42
In 't Veld dacht daar anders over. De minister, voortgekomen uit het
gemeentelijke bestuursapparaat, was steeds een warm pleitbezorger van de
centralisatie geweest. Hij had hier al in 1929 rekenschap van afgelegd in zijn
proefschrift Nieuwe vormen van decentralisatie .43 Men moet hierbij wel
bedenken dat het papier geduldiger was dan de harde realiteit. Ook hij die
de staatsrechtelijke gelijkwaardigheid van de drie bestuurslagen, de rijks
overheid, provincies en gemeenten, volledig onderschreef - CHU-senator J.
Reijers sprak bijvoorbeeld over de volkshuisvesting als over 'een taak, die
krachtens natuur en wet aan de lagere besturen is toebedeeld'44 -, werd in de
praktijk geconfronteerd met onoverkomelijke bezwaren tegen de realise
ring van dat ideaal. 'De tijd en de problemen waren er niet naar principiële
hoogstandjes over de gemeentelijke en provinciale autonomie te waarde
ren', zo stelt de politicoloog en bestuurskundige U. Rosenthal in een be
schouwing over de overheidsorganisatie na 1945. Ondanks het wijdver
breide geloof in gemeenschapszin, dat ook door In 't Veld werd gedeeld45,
was een terugkeer naar de vooroorlogse bestuurlijke verhoudingen, die al
jarenlang een centraliserende tendens te zien hadden gegeven, het maxi
maal haalbare.46
Afslanking van het departementale apparaat en afstoting van taken naar
lagere overheden was ook uit efficiency- en kostenoverwegingen onont-
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koombaar. Bovendien was de parlementaire druk in deze richting langza
merhand onhoudbaar. Het gevoelen over het functioneren van de rijks
overheid in zijn algemeenheid werd in 1948 wellicht het best verwoord
door de financieel specialist van de PvdA, H.J. Hofstra: ’Hoe gevaarlijk en
hoe onrechtvaardig soms ook generaliseren kan zijn, niettemin wil ik vol
staan met de opmerking, dat ook naar mijn oordeel nog tal van uitgaven
worden gedaan, waaraan in het rijke Nederland van vóór de oorlog zelfs
niet werd gedacht, omdat de uitoefening van de dienst herhaaldelijk nog
steeds spot met redelijke eisen ven efficiency.’47 Hoewel minister van Fi
nanciën Lieftinck waarschuwde tegen bezuiniging 'met het domme pot
lood’, moest hij erkennen dat onderzoek had uitgewezen, dat er op het
rijksapparaat bezuinigd kon worden, zonder dat de effectiviteit daardoor
werd aangetast48
Op de begroting van het departement van Wederopbouw en Volkshuis
vesting voor 1949 werd dan ook een bezuiniging op de personeelsuitgaven
geraamd van ƒ1.308.074.49 Enkele leden van de Tweede Kamer merkten in
het VV op, dat zulks op zichzelf niet voldoende zou zijn om de klachten
over ambtenarij en bureaucratie te doen verstommen. Zij m eenden dat
'door ambtenaren van dit Departement vaak een houding wordt aangeno
men alsof bij hen en niet bij de Minister de eindbeslissing berust'.50 Zij
zullen daarbij niet in de laatste plaats gedacht hebben aan het eerder ge
noemde, inderdaad met vergaande bevoegdheden beklede College van Al
gemene Commissarissen voor de Wederopbouw dat in februari 1949 op
hield te bestaan. Maar vooralsnog hield In 't Veld zich voor de Kamer van
de domme. Klachten over ambtenarij en bureaucratie wenste hij 'niet voet
stoots aan (te) nem en’. Eigenm achtig optredende am btenaren kende hij
niet. De minister meende dat de problemen niet werden veroorzaakt door
de organisatie van het departement of door een gebrek aan coördinatie tus
sen de verschillende departementen, maar door de 'moeilijke en ongewisse
omstandigheden’. Toch stelde hij om principiële redenen, en tot volle te
vredenheid van het parlement, een geleidelijke decentralisatie in het voor
uitzicht, die haar wettelijke grondslag uiteindelijk zou moeten krijgen in
een wet op de wederopbouw.51 Over deze wet komen wij elders in dit
hoofdstuk nog te spreken: de uitgangspunten konden het parlement zeer
bekoren, de uitwerking daarentegen minder. Getuige de kamerbreed geuite
positieve, soms ronduit juichende reacties had In 't Veld met zijn aankon
diging van verdere decentralisatie de juiste snaar beroerd.
'Op vele plaatsen in de Memorie van Antwoord zien we de vaderlijke
zorg van deze bewindsman voor provincie en gemeente', sprak partijge
noot C.J.A.M. ten Hagen goedkeurend in de Tweede Kamer. Eindelijk wordt
'de verdorrende geest van de allesbeheersende centralisatie, die het ken
merk was van de sfeer van dit Departement’ verjaagd, voegde CHU-woordvoerder Van der Feltz daar vergenoegd aan toe. De ambtelijke organisatie
van het departement was weer op het juiste spoor gezet, waarmee de minis
ter zich, in de woorden van Algera (ARP), had gerevancheerd voor 'de zeer
ernstige kritiek die bij de vorige begrotingen op de gestie van het
Departement is uitgeoefend’. In ’t Veld had blijk gegeven van een bestuur122
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lijk inzicht dat bij zijn voorgangers nogal eens werd gemist, zo was de te
neur van de reacties.52
De bewindsman schroomde niet zijn principiële stellingname tijdens het
kamerdebat nog wat aan te zetten, toen Posthumus (PvdA) suggereerde dat
'met deze decentralisatie de kop van Jut wordt gedecentraliseerd’. 'Er zit on
getwijfeld iets in’, betoogde In ’t Veld, ’ik heb het in een zeker opzicht veel
gemakkelijker gekregen, omdat ik veel grieven nu kan verwijzen naar pro
vinciale en gemeentebesturen, maar het is toch niet de bedoeling geweest
van mijn streven naar decentralisatie. (...) Ik heb mij met grote kracht toege
legd op de doorvoering van deze decentralisatiegedachte. Het is wel begrij
pelijk, voor wie mijn verleden kent, dat ik dit met overtuiging en liefde heb
gedaan. (...) De bedoeling van deze decentralisatie is, meer begrip te wekken
bij de lagere besturen, begrip zowel bij de provinciale als bij de gemeentebe
sturen, omdat ik meen, dat dit begrip noodzakelijk is voor het besef, dat wij
gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Ik ben er diep van doordron
gen, dat het ver boven de krachten van een mens gaat om dit ontzaglijke
probleem van wederopbouw en volkshuisvesting tot een goed einde te
brengen. Hoe meer wij het volk zelf in deze arbeid betrekken, hoe groter de
kans, dat het inderdaad zal slagen. Nu staat het wel vast, dat door de inscha
keling van de lagere besturen men het volk veel gemakkelijker bereikt en
een dergelijk verantwoordelijkheidsbesef veel beter kan wekken dan wan
neer alles vanuit één punt wordt behandeld.’53
Het parlement koesterde nog hogere verwachtingen van de decentralisa
tie dan de minister, zoals tijdens de behandeling van de begroting voor 1949
in de Senaat bleek. Met name de KVP verklaarde bij monde van H.C. Nijkamp en de terzake zeer deskundige architect en civiel-ingenieur E.H.A.
Kraaijvanger een positief effect op de woningbouw te verwachten, ondanks
het feit dat er naar het oordeel van Kraaijvanger nog veel te veel ambtena
ren op het departement werkten, dat volgens hem aan perfectionisme te
gronde dreigde te gaan. Voor hem stond het echter vast dat alleen door de
centralisatie aan de plaatselijke woningbehoeften kon worden voldaan.54
In ’t Veld meende dit optimisme wat te moeten temperen. De decentrali
satie zou weliswaar gunstig uitwerken op het tempo van de woningbouw,
maar het gebrek aan arbeiders en bouwmaterialen was zo’n doorslaggeven
de factor, dat er niet méér woningen gebouwd konden worden dan het
bouwvolume toeliet. Overigens weigerde de minister nog steeds de kritiek
op het functioneren van het departement, waar naar zijn oordeel ’de zaken
(...) keurig in orde zijn’, te aanvaarden. De grootste bezuiniging op het per
soneelsbestand werd bereikt door de beëindiging van werkzaamheden als de
taxatie en de afrekening van oorlogsschaden. Wel zegde In ’t Veld toe dat na
voltooiing van de decentralisatieoperatie het overgebleven apparaat 'nog
eens ernstig onder handen (zou) worden genomen’.55
De afslanking van het departementale ambtenarenapparaat zette in de
volgende jaren fors door, al werden de begrote bezuinigingen niet helemaal
gehaald.56
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Tabel 1. Verloop van de sterkte van het burgerlijk rijkspersoneel b ij het departement van
Wederopbouw en Volkshuisvesting 57
1-1-1946

1-1-1947

1-1-1948

1-1-1949

1-1-1950

1-7-1950

1950

1951

geraamd
9038

6488

6700

5040

3880

3738

4095

3991

Gezien bovenstaande tabel lijkt het er op, dat de minister een wat al te roos
kleurig beeld van de ontwikkeling schetste, toen hij op 7 december 1950 tij
dens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer verklaarde te gelo
ven 'dat het (personeelsbestand) ongeveer van 4300 is teruggebracht tot
even 2000'. Tegelijk kondigde hij echter een groei van het departement aan
in verband met de op stapel staande uitvoering van de Wet op de materiële
oorlogsschaden.58
Niettemin waren de klachten over het functioneren van de bureaucratie
en over het ambtelijk formalisme, naar de taxatie van het parlement, fors
afgenomen, al merkten enkele leden van de Tweede Kamer op dat men dit
niet alleen mocht zien als een gunstig gevolg van de decentralisatie; onge
twijfeld waren vele klagers in de loop der jaren murw geworden.59 Reste
rende bezwaren tegen het functioneren van het departement masseerde In
't Veld bekwaam weg door te verwijzen naar de verder gaande decentralisa
tie bij de inwerkingtreding van de Wederopbouwwet.60
W aarschijnlijk is de relatie tussen regering, parlement en departement
ook verbeterd door de instelling van een vaste kamercommissie voor We
deropbouw en Volkshuisvesting in 1950. In december 1949 betoogde het
PvdA-Tweede-Kamerlid Ten Hagen dat de Kamer de greep op haar wetge
vende en controlerende taak begon te verliezen. Zij miste de adequate in
formatie om de complexe m aterie helemaal te doorgronden. Hij pleitte
daarom voor de oprichting van een vaste kamercommissie: 'Ik ben van
mening, dat moeilijk een goed oordeel kan worden gevormd, als men niet
doorlopend door de Minister, ook eigener beweging, goed wordt geïnfor
meerd. Een ander aspect is, dat het grote goed van de openbaarheid daardoor
beter wordt gewaarborgd. In de besloten ambtelijke sfeer worden tal van ge
wichtige beslissingen genomen, die ongetwijfeld voortreffelijk voorbereid
zullen zijn, maar waarvan de voortreffelijkheid bij gebreke van de beschik
king over het documenterend materiaal en van de kennis der motieven
niet buiten die kring beoordeeld kan worden. Daarom zal de Kamer steeds
moeilijker haar verantwoordelijkheid kunnen dragen, als er niet een gron
dige wijziging komt in de methode van samenwerking tussen M inister en
Parlem ent.'61
Onder enig voorbehoud voelde de minister wel voor het voorstel: 'Ik wil
er alleen de aandacht op vestigen, dat dit niet mag betekenen, dat de Kamer
zou willen mederegeren. Daartegen zou ik ernstig bezwaar maken. Wan
neer het echter de bedoeling is een gelegenheid te hebben om tussentijds
overleg te plegen, dan heb ik daartegen geen enkel bezwaar.'62
Zo werd op 15 februari 1950 de vaste commissie voor Openbare Werken,
Verkeer en W aterstaat gesplitst in een vaste commissie voor Verkeer en
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W aterstaat en een voor Wederopbouw en Volkshuisvesting. Als leden van
de laatste werden benoemd: W.J. Andriessen (KVP), Ten Hagen (PvdA),
Van der Feltz (CHU), F. van Vliet (KVP), Ritmeester (VVD), A.W. Biewenga
(ARP) en H. Gortzak (CPN). De commissie koos Andriessen tot voorzitter.63

Bouwbeleid en huurpolitiek
D e prioriteiten

Inleiding
De Wederopbouw wet, die op 1 juli 1950 in werking trad, verplichtte de mi
nister van W ederopbouw en Volkshuisvesting onder meer om jaarlijks en
gelijktijdig met de begroting van het departement een uitgewerkt bouwpro
gramma met toelichting aan het parlement voor te leggen. Met het oog op
de schaarse materialen en het deviezen tekort, maar ook in verband met de
werkgelegenheid, achtten regering en parlement een min of meer strikte
planning van de bouwnijverheid geboden.64
Het bouwprogramma of bouwplan had overigens niet alleen betrekking
op de bouwwerken die door het departement van Wederopbouw en Volks
huisvesting werden uitgevoerd, dan wel ten laste van dit departement wer
den gesubsidieerd, maar ook op andere sectoren, zoals openbare werken. De
kern van het bouwprogramma was de verdeling van het bouwvolume over
de verschillende sectoren, uitgedrukt in een geldbedrag. De minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting oefende zo invloed uit op de gang van
zaken, teneinde de bouwnijverheid in geordende banen te leiden en te hou
den.
Overigens had In 't Veld vanaf het begin van zijn ambtstermijn het op
stellen van een jaarlijks bouwprogramma, een produkt van 'een vreed
zaam maar fel gevecht'65 tussen ambtelijke vertegenwoordigers van acht be
trokken departementen in de zogenaamde Prioriteitencommissie, wenselijk
gevonden. Ook had hij het programma telkenjare, na bespreking in de Raad
voor Economische Aangelegenheden, aan het parlement ter beoordeling
voorgelegd.66
Het bouwplan kwam op nogal impressionistische wijze tot stand. De ver
deling van het bouwvolume over de verschillende sectoren vond plaats
aan de hand van een bepaling van knelpunten in het verstreken jaar. De
Prioriteitencommissie is er in de hier besproken periode niet in geslaagd de
verdeling wetenschappelijk, op grond van bruikbare prognoses, uit te wer
ken. Het gevolg was dat deze verdeling naar het oordeel van sommige par
lementariërs te weinig gemotiveerd was, waardoor het bouwprogramma
slechts van beperkte waarde zou zijn.67
Het bouwprogramma veranderde in de loop der jaren van karakter onder
invloed van de verbeterde voorziening van bouwmaterialen, door de roya
lere deviezenvoorziening en door de vergrote arbeidsproduktiviteit in de
bedrijfstak. Het bouwbeleid kon hierdoor rond 1950 wat soepeler worden.
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Waren de bouwplanposten voorheen aangenomen maxima met het oog op
een billijke verdeling, later werden verschillende posten eerder ramingen,
waarvan men af moest wachten in hoeverre de w erkelijkheid daarmee
overeen zou stemmen. Het totaalcijfer van het bouwplan werd daarmee be
langrijker dan de onderverdeling over de verschillende sectoren. Tevens
won het bouwprogramma aan flexibiliteit. Mocht in de loop van een jaar
blijken dat de realisering van het programma in bepaalde sectoren achter
bleef bij de daarvoor uitgetrokken volumina, en mocht er in die gevallen
geen reden zijn aan te nemen dat er nog een ommekeer zou plaatsvinden,
dan kon het onverbruikte volume worden toegevoegd aan sectoren waar
men krap zat. Alleen bij excessen of bij gewijzigde omstandigheden behield
de m inister zich het recht voor de teugels strakker aan te halen.68 Enig
pragmatisme was overigens niet vreemd aan het flexibele bouwprogramma.
Vooral Lieftinck was van oordeel dat de bouwprogramma's te veel onzeke
re factoren kenden. Met Drees was hij van oordeel dat het programma voor
1951 niet als bindend aan de Tweede Kamer kon worden voorgelegd. Met
name de ontwikkelingen op deviezengebied als gevolg van de Korea-crisis
waren te onzeker 69
Voor de discussies in het parlement, die de essentie van het bouwbeleid
raakten en die een belangrijk deel van de begrotingsdebatten in beslag na
men, had dit tot gevolg dat zij een globaler karakter kregen. De toewijzing
van het bouwvolume aan een bepaalde sector in het bouwprogramma was
immers niet langer een definitieve. Het beleid kon tussentijds worden bij
gesteld. Het veilig stellen van de belangen van wederopbouw en volkshuis
vesting binnen het totale regeringsbeleid kreeg bij de begrotingsbehandelin
gen meer nadruk.
In het navolgende zullen we onderzoeken in hoeverre de prioritering
van het kabinet-Drees-Van Schaik afweek van die van het parlement en in
hoeverre de volksvertegenwoordiging hierop invloed heeft kunnen uitoe
fenen. Wij zullen hiertoe achtereenvolgens kijken naar de plaats van we
deropbouw en volkshuisvesting binnen het totale regeringsbeleid, naar de
verdeling van het bouwvolume over de verschillende sectoren van het
bouwbedrijf en naar de regionale verdeling van het woningbouwvolume.

Bouwbeleid als conjunctuur-politiek instrument
Het parlement was algemeen van oordeel dat wederopbouw en volkshuis
vesting een zeer belangrijke plaats in het regeringsbeleid dienden in te ne
men, maar absolute voorrang voor deze beleidsterreinen werd niet bepleit.
Wel waren de parlem entariërs, zoals we hierna nog zullen zien, vrijwel
unaniem van oordeel dat een zo groot mogelijke woningproduktie moest
worden gegarandeerd. Maar met name de industrialisatie en, in wat min
dere mate, de defensie mochten geen schade lijden door een al te expansief
wederopbouw- en volkshuisvestingsbeleid. In het parlement kon in de ja
ren 1948-1951 eenieder, de CPN-fractie uitgezonderd, zich vinden in de iet
wat cryptische formulering die werd genoteerd in het VV bij de rijksbegro
ting voor 1949: aan wederopbouw en volkshuisvesting 'dient alle prioriteit
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gegeven (...) te worden, welke, zonder onherstelbare schade aan andere le
vensbelangen van ons volk toe te brengen, mogelijk is'.70
De volksvertegenwoordiging was zich zeer wel bewust van een aantal
factoren dat in de eerste vijf naoorlogse jaren een remmende werking op de
bouwnijverheid uitoefende: het gebrek aan vakbekwame arbeidskrachten
en een relatief lage arbeidsproduktiviteit, het gebrek aan deviezen en, daar
mee nauw samenhangend, het gebrek aan bouwmaterialen die voor een be
langrijk deel geïmporteerd moesten worden. Weliswaar werd in de Eerste
en Tweede Kamer nog wel eens gemord over de verdeling van de deviezen
- zo zou minister In ’t Veld zich in het gevecht om de deviezen in het kabi
net voor het begrotingsjaar 1949 niet hard genoeg hebben opgesteld71 - maar
in de regel legde het parlement zich gelaten neer bij de kabinetsbesluiten
over de deviezenverdeling.
Op een ander punt was het regeringsbeleid echter meer omstreden. In de
volksvertegenwoordiging heerste forse onenigheid over het streven van de
regering het bouwbeleid te gebruiken als een conjunctuur-politiek instru
ment, een instrument dat bedoelde de nationale werkgelegenheidsontwik
keling in goede en evenwichtige banen te leiden. In zijn Eerste Industrialisatienota van september 1949 had de KVP-minister van Economische Zaken
J. van den Brink de toon gezet voor dit beleid. Voor de bouwnijverheid had
hij een apart plaatsje in zijn nota ingeruimd: 'De (...) uitbreidingsmogelijk
heden voor de bouwnijverheid zijn door ondergetekende geformuleerd in
overleg met zijn ambtgenoot van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Een
verhoging van het bouwvolume in de eerstkomende jaren is onder meer
noodzakelijk, omdat de industrialisatie zelf eisen stelt met betrekking tot de
bouw van bedrijfsgebouwen. Daarnaast is een stijging van de produktie in
de bouw nijverheid nodig om de achterstand in verschillende sectoren,
waaronder de woningbouw, in te halen. De toeneming van de bouwpro-

duktie is beperkt om te voorkomen, dat na het inhalen van de achterstand
de behoefte aan bouwproduktie op een veel lager niveau zou komen te lig
gen en grote, blijvende werkloosheid zou ontstaan (cursivering JR). Zij is
evenwel groot genoeg om te voorzien in de eisen, welke de industrialisatie
stelt.'72 Voor een belangrijk deel moet de verklaring voor dit beleid worden
gezocht in de ervaringen van na de Eerste Wereldoorlog, toen al snel overproduktie optrad.73
Hier doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat, terwijl vrijwel
alle bedrijven van de overheid zo veel mogelijk de vrije teugel kregen, het
bouw bedrijf niet minder dan voorheen aan banden werd gehouden. De
verklaring hiervoor moet worden gezocht in de opmerkelijke sam enstel
ling van de vraag naar bouwprodukten. De vraag wordt in geen enkele an
dere bedrijfstak zo zeer door de overheid bepaald. Daardoor kan de over
heid, door stimulering of afremming van de bouwnijverheid, deze gebrui
ken als instrument voor haar conjunctuurbeleid. Het bouwbedrijf functio
neert zo als een economische 'trendsetter', temeer daar de ontwikkelingen
in het bouwbedrijf in hoge mate uitstralen naar andere bedrijfstakken, zoals
de toeleveringsbedrijven. Overigens maakt de bijzondere sam enstelling
van de vraag naar bouwprodukten de bedrijfstak ook uiterst kwetsbaar. Als
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de overheid financieel in de problemen raakt, ondervindt het bouwbedrijf
hiervan in de regel meteen, vaak als eerste bedrijfstak, de weerslag.74
Tot twee keer toe riskeerde het kabinet met dit beleid een aanvaring met
het parlement. In de rijksbegroting voor 1949, nog voor de verschijning van
Van den Brinks Eerste Industrialisatienota, was een forse bezuiniging op de
post openbare werken voorzien, een jaar later verdedigde minister In ’t
Veld de beperking van de woningproduktie tot maximaal 55.000 woningen
per jaar met een verwijzing naar het conjunctuurbeleid van de regering.
Om velerlei redenen, zo blijkt uit het VV op de rijksbegroting voor 1949,
koesterde het parlem ent in overgrote m eerderheid bezwaren tegen het
voornemen van het kabinet de aanleg van openbare werken in 1949 goed
deels stil te leggen. Het geïnvesteerde kapitaal zou tijdens de stillegging geen
rendement opleveren en de voortgang van de industrialisatie zou ernstig
worden verstoord. Het grootste bezwaar was echter dat het twijfelachtig was
of bij een omslag van de conjunctuur de werkloosheid zou kunnen worden
opgevangen door het uitvoeren van openbare werken. Er zou voldoende
basisvolum e van zulke werken regelmatig in uitvoering moeten zijn om
dat anders mensen (en dus know-how) en materiaal uit deze sector zouden
wegvloeien.75
M inister van Financiën Lieftinck verdedigde het kabinetsbeleid in de
MvA met verve. De industrialisatie zou geenszins worden geschaad omdat
de bezuinigingen op openbare werken hiervoor ruimte schiepen. Het nut
van de uitvoering van openbare werken voor de werkgelegenheidspolitiek
was voor de regering verder evident: de effectiviteit van een stimulans in
deze richting was slechts een kwestie van goede timing. Van een afbraak
van het voor de voorbereiding noodzakelijke apparaat zou derhalve geen
sprake zijn. Voorts wees hij op de noodzaak, met het oog op de beperkt be
schikbare deviezen, prioriteiten te stellen. In de afweging van prioriteiten
'zullen op de voorgrond moeten staan de woningbouw en de bouw van in
dustrieën, die op korte termijn deviezen opleveren'. Lieftinck sloot zijn be
toog een beetje wrevelig af: 'Deze toekenning van prioriteit is zo algemeen
en zo dikwijls ook in de Staten-Generaal als wens naar voren gekomen, dat
zij (de regering, JR) hiervoor wel geen verdediging meer hoeft te geven.'76
De debatten in de Tweede Kamer leverden slechts een herhaling van
standpunten op, al gooide Lieftinck ook nog het gewicht van het Centraal
Plan Bureau in de strijd, op gezag waarvan het kabinet tot zijn besluit was
gekomen. Hij zette tot slot zijn argumenten kracht bij door het spookbeeld
van de inflatie op te roepen, inflatie die ongetwijfeld de kop zou opsteken
bij overmatige investeringen in openbare werken.77 De Kamer ging, zij het
met duidelijke tegenzin, voor deze opeenstapeling van argumenten over
stag.78
Een jaar later ontstond er met name in de Eerste Kamer commotie rond
een gelijksoortig probleem. Bij de behandeling van zijn begroting verde
digde minister In ’t Veld een produktieplafond van 55.000 woningen per
jaar. Wanneer dit plafond ernstig werd doorbroken voorzag hij, achteraf be
zien wel erg optimistisch, in 1960 al een verzadiging van de markt. Grote
werkloosheid onder bouwvakkers en werknemers in de toeleveringsbedrij
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ven zou het gevolg zijn. De minister veronderstelde dat een derde van hen
zonder werk zou raken.79 Het argument dat de rijksoverheid de hand op de
knip moest houden voerde In 't Veld deze keer niet aan. De financiering
van de woningbouw werd immers sinds kort voor een zeer belangrijk deel
door de gemeenten verzorgd.80
CHU-senator J. Reijers, burgemeester van Kamerik en Zegveld en als zo
danig direct belanghebbende bij een zo groot mogelijke woningproduktie,
verwoordde de oppositie van met name CHU, ARP, VVD en CPN aldus:
'Wij kunnen ons voorstellen, dat ten gevolge van de nog immer precaire
deviezenpositie, de Minister gebonden is aan een zekere limiet in de toewij
zing van het totaal bouwvolume; dat hij echter een politiek moet voeren,
die nu reeds rekening houdt met een, zoals het in de MvA heet, catastrophale inzinking in een verdere toekomst, ontmoet bij ons bedenking. (...)
Deze politiek zouden wij niet juist achten.’ De minister zou slechts reke
ning moeten houden met de deviezenpositie en met de beschikbare ar
beidskrachten als er van het streven de achterstand zo snel mogelijk in te
lopen iets terecht wilde komen.81 Omdat de regeringspartijen KVP en PvdA
zich echter toegankelijk toonden voor de redenering van de minister, die
bij een eerdere gelegenheid al had verklaard 'dat dit de voornaamste taak is,
waarvoor wij in de toekomst zijn gesteld: te zorgen dat wij de conjunctuur
in bedwang krijgen'82, bleef het produktieplafond gehandhaafd. Een jaar
later moest dat trouwens als gevolg van de Korea-crisis al worden terug
gebracht naar 45.000 woningen.83

De verdeling van het bouwvolume over de verschillende sectoren
Zoals reeds eerder opgemerkt, was de verdeling van het bouwvolume over
de verschillende sectoren van het bouwbedrijf vooral een actueel thema in
de jaren tot 1950 toen het bouwprogramma nog een sterk sturend en bin
dend karakter bezat. Het kabinet-Drees-Van Schaik verdedigde alleen tij
dens de begrotingsbehandeling voor 1949 een rigide verdeling van het
bouwvolume. Wij concludeerden al dat het parlement, hoewel het vraagte
kens plaatste bij de voorgenomen bezuinigingen op openbare werken in
1949, toch door de bocht ging voor de argumenten van de regering. Grosso
modo was dit steeds het geval, wanneer parlementariërs tijdens de begrotingsdebatten specifieke belangen verdedigden tegenover de regering, die
conform haar program economisch herstel en wederopbouw liet prevale
ren. Voor bijzondere wensen op het gebied van de bouw van boerderijen,
ziekenhuizen, scholen en kerken was geen ruimte, een standpunt dat steeds
door het parlement ook wel werd aanvaard. Het is dan ook weinig zinvol
de parlementaire debatten rond deze deelthema's hier in detail te bespre
ken.
De prioriteiten van het kabinet waren duidelijk, zoals hiervoor bleek uit
Van den Brinks Eerste Industrialisatienota en uit Lieftincks toelichting op
de miljoenennota: de industrialisatiepolitiek stelde dwingende eisen aan
het bouwprogramma; de woningbouw prijkte als goede tweede op het ver
lan glijstje. En in de MvT op de begroting voor W ederopbouw en
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Volkshuisvesting voor 1951 heette het nog eens nadrukkelijk: 'Voorop is
gesteld, dat de industrialisatie niet wegens ontoereikendheid van het vo
lumen in de nijverheidssector mag worden geremd. (...) Mocht de industria
lisatie (...) zodanige vlucht nemen, dat het programma tekort schiet, dan zal
overwogen moeten worden deze hoogst belangrijke sector meer volumen
te geven, desnoods ten koste van andere sectoren.'84
Hoewel het parlement deze prioritering in het algemeen onderschreef,
proeft men bij nauwkeurige lezing van de Handelingen vaak een subtiel
verschil in de opvattingen van regering en parlement. Meer dan eens krijgt
de lezer de indruk dat veel volksvertegenwoordigers het gevoel hadden, dat
de woningbouw toch wat ondergewaardeerd werd door de regering. Daarbij
moet men echter wel meewegen dat emotioneel-retorische pleidooien voor
de volkshuisvesting waarschijnlijk meer electoraal krediet opleverden dan
abstracte beschouwingen over het industrialisatiebeleid.
Met name de confessionele woordvoerders onderscheidden zich met
soms gloedvolle betogen over de gesel van de woningnood, waarbij zij
waarschuwden voor het dreigende zedelijke verval door gedwongen sa
menwoning en uitgestelde huwelijken van jonge gelieven. Ik wil met en
kele citaten volstaan. Zo sprak J. Schouten (ARP) tijdens de algemene be
schouwingen over de rijksbegroting in 1948 als volgt: 'Ik zou bijna zeggen:
Als wij gespaard mogen blijven voor een oorlog, is binnen niet al te lange
tijd het meest nijpende vraagstuk in Nederland voor allen de voorziening
in het tekort aan woningen, vooral van morele zijde gezien.'85 En H. Tilanus (CHU) bij dezelfde gelegenheid: 'Wanneer er op het ogenblik één so
ciaal vraagstuk is, dan is het naar mijn inzicht het woningbouwvraagstuk.
(...) Uit een sociaal en ook uit een moreel oogpunt is het woningvraagstuk
naar mijn inzicht thans wel een van de allerbelangrijkste vraagstukken.'86
Een jaar later beschreef A. Stapelkamp (ARP) bij de behandeling van de be
groting voor wederopbouw en volkshuisvesting dat morele gevaar. Het
'morele en geestelijke kwaad (komt) voort uit het feit, dat jongelui, die de
huwbare leeftijd hebben bereikt, jaren moeten wachten, voor ze voor toe
wijzing van een woning in aanmerking komen.'87 En Andriessen (KVP)
voegde daar aan toe: 'Het gaat niet alleen om gezinnen, die geen eigen wo
ning hebben (...) maar het gaat ook om onze jeugd, onze duizenden jongens
en meisjes, die een gezin willen stichten; velen van hen verkeren in zede
lijke nood (...).' Kortom: hier kon geen gezond gezinsleven bloeien.88
De prioriteitenafweging van het kabinet kreeg alleen de onvoorwaardelijke steun van de PvdA. Want, hoewel Ten Hagen zich in 1948 liet ontval
len, dat de woningbouw absolute prioriteit verdiende terwijl de noodzaak
van alle andere bouwactiviteiten zou moeten worden aangetoond (hij twij
felde wel eens aan de urgentie van bepaalde uitgevoerde werken)89, nam
partijgenoot C. Woudenberg de minister in de Senaat in bescherming. Hij
betoogde dat het 'onmogelijk (is) vol te houden, dat de volkshuisvesting en
dus het bouwen van woningen een zodanige prioriteit moet hebben, dat
daaraan al het andere ondergeschikt moet worden gemaakt'. Hij protes
teerde met klem tegen een voorstelling van zaken als zou de minister een
'doetje' zijn, een man die zich voetstoots bij voorstellen van de Prioritei-

Bouwbeleid en huurpolitiek

tencommissie neerlegde.90 En toen W.F.E. baron van der Feltz (CHU) tijdens
de bespreking van het bouwplan voor 1949 de minister in overweging gaf
materialen van andere sectoren beschikbaar te stellen voor de woningbouw,
omdat hij het risico reëel achtte dat de geldverslindende industrialisatiepolitiek toch zou mislukken, kwam de socialist S.A. Posthumus in het geweer.
Niet alleen had Van der Feltz zich kwetsbaar gemaakt door laconiek op te
merken: 'Ik weet zelf de oplossing niet (...) van dit door mij gestelde pro
bleem. Dat hoeft ook niet want ik ben geen Minister.' Maar zijn uitspraken
waren in deze tijd van 'pompen of verdrinken' volgens Posthumus ook 'le
vensgevaarlijk'. Hij toonde zich ernstig verontrust over het feit dat slechts
1,2% van de deviezenpot voor industriële bouw, handel en verkeer was
uitgetrokken: 'Voorlopig ben ik geneigd dit een beangstigend laag cijfer te
noem en.’ M ogelijk lag zelfs bij de bouw van industriële projecten de
'bottleneck' van het hele industrialisatiebeleid. De minister moest zich dan
ook sterk maken om bij de bevolking meer begrip te kweken voor de pro
blemen.91
In 't Veld liet de discussies gelaten over zich heen gaan. Hij schaarde zich
weliswaar geheel achter Posthumus' opvattingen en hij gaf zelfs toe dat de
bedragen uitgetrokken voor bedrijfsbouw (ƒ160 miljoen voor industrie, ƒ80
miljoen voor handel en verkeer) aan de krappe kant waren, maar zijn
speelruimte was nu eenmaal beperkt. Op de bepaling van de totale omvang
van het bouwplan had het Centraal Plan Bureau de meeste invloed, omdat
dit bureau het meeste zicht had op de effecten van het bouwplan op de tota
le economische ontw ikkeling.92 De minister was er verder van overtuigd
dat het parlement zich maar het beste bij de verdeling van het bouwvolume
over de verschillende sectoren neer kon leggen, omdat in de praktijk iedere
betrokkene toch vond dat zijn 'eigen' sector er maar bekaaid van af kwam.
Hij vond het daarom volstrekt zinloos de belangenorganisaties bij het over
leg te betrekken. Bij gebrek aan een beter alternatief moest de Prioriteiten
commissie die taak maar blijven vervullen, al moest de minister toegeven
dat 'tot het eerlijk afwegen van het ene belang tegen het andere (...) zelfs
deze am btenaren maar heel m oeilijk (kunnen) kom en'.93 En aldus ge
schiedde.
Even leek het er op dat in 1950, toen de materialen- en deviezen voorzie
ning aanmerkelijk was verbeterd, de discussie over de verdeling van het
bouwvolume over de verschillende sectoren zou verwateren. Het is sym p
tomatisch dat Ten Hagen tijdens de debatten over het bouwplan-1951 ver
klaarde inmiddels meer geïnteresseerd te zijn in de sociale dan in de finan
ciële kant van het probleem. Hij verlegde de discussie dan ook naar de ver
deling van het voor de woningbouw uitgetrokken bouwvolume over de
verschillende woningcategorieën: de naar zijn oordeel onderbedeelde arbei
derswoningbouw, de middenstandsbouw en de bouw van woningen voor
de meer welgestelden.94 Spoedig echter zou de oude discussie over omvang
en verdeling van het bouwvolume onder invloed van de Korea-crisis en de
herschikking van de overheidsmiddelen weer in alle hevigheid oplaaien.
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De regionale woningdistributie
J. Nycolaas geeft in zijn boek over de geschiedenis van de Nederlandse
volkshuisvesting een heldere uiteenzetting over de regionale verdeling
van het woningbouwvolume. Het bouwprogramma verdeelde het volume
over de provincies. Deze verfijnden de distributie door toewijzing van woningcontingenten aan de gemeenten. Al voor de inwerkingtreding van de
Wederopbouwwet gold als grondslag voor de verdeling over de provincies
de mate waarin zich een acuut woningtekort voordeed: de vraagfactor was
maatgevend. Vanaf 1956 gold de aanwezige en aanwijsbare bouwcapaciteit
als norm: de aanbodfactor werd maatgevend. Aanvankelijk had het contingenteringsbeleid betrekking op de hele woningproduktie. Vanaf 1955 wer
den bepaalde woningcategorieën van het contingenteringsbeleid uitgesloten
op grond van de verwachting dat de vrije markt evenwicht zou aanbrengen
in vraag en aanbod.95
N ycolaas’ uiteenzetting heeft de charme van de eenvoud. De parlemen
taire werkelijkheid was echter veel ingewikkelder. In het parlement botsten
immers regionale belangen en sentimenten met het nationaal belang. Zel
den identificeerden de parlementariërs zich zo sterk met de eigen regio als
tijdens de kamerdebatten over de toewijzing van de woningcontingenten.
Van partij- of fractiestandpunten was nauwelijks sprake. De regionale sen
timenten werden de eerste jaren na de oorlog versterkt door de enorme
woningnood en de verwoestingen waaronder bepaalde streken en steden in
het bijzonder te lijden hadden.
Formeel vond de verdeling van de woningcontingenten inderdaad plaats
op de hierboven omschreven wijze (de verdeling van het volume voor in
dustriële bouw, ziekenhuisbouw, scholen- en kerkenbouw etc. geschiedde
door de minister zonder tussenkomst van de provincie en leverde niet veel
problemen op). Bij de verdeling van het woningbouwvolume stond de mi
nister als doel voor ogen, binnen vijf jaar een gelijk woningtekort in de ver
schillende provincies te hebben, uitgedrukt in een percentage van het aantal
beschikbare woningen.96
Aan de uiteindelijke beslissing ging een langdurige procedure vooraf. Het
departem ent berekende eerst naar 'objectieve normen' het woningtekort.
De berekening werd met bijbehorende gegevens voorgelegd aan de besturen
van de provincies en van de drie grote gemeenten, die op dezelfde voet als
de provincies werden behandeld. Bezwaren van deze besturen - zij maakten
van de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen een dankbaar gebruik - werden
behandeld in een adviescommissie, waarin vertegenwoordigers zitting had
den van provincies, gemeenten en betrokken departementen. De minister
stelde daarop de verdeling vast overeenkomstig het advies van de commis
sie. Een ’eerlijker en objectiever’ procedure was volgens In 't Veld niet
denkbaar.97 Niettemin ontlokte de verdeling, met name tijdens de behande
ling van de begroting voor 1949, aan het parlement een storm van protest.
De kritiek concentreerde zich op drie hoofdpunten.
In de eerste plaats zouden de gehanteerde 'objectieve' normen niet deu
gen, omdat zij waren gebaseerd op de ontwikkeling van de bevolkingscijfers
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in de jaren 1930-1939. De bevolkingsgroei verliep echter veel onstuimiger
waardoor extrapolatie van de vooroorlogse cijfers een vertekend beeld gaf.
Ook was door de industrialisatiepolitiek het migratiegedrag geheel anders
dan het departement leek te verwachten. Op grond hiervan veronderstelde
bijvoorbeeld het Tweede Kamerlid Van Vliet (KVP), voormalig wethouder
van Eindhoven, dat de nieuw ontwikkelde industriële streken van Lim
burg, Noord-Brabant en Overijssel zwaar werden benadeeld.98
ARP-senator Tjalma maakte zelfs principieel bezwaar tegen het werken
'met de rekenliniaal’. Er waren hogere normen in het geding. In navolging
van de Zeeuw Reijers, die sprak van een 'nationale ereschuld' aan Zeeland,
vroeg hij retorisch: ’(...) waarom heeft men buiten beschouwing gelaten, dat
Walcheren in 1944 bewust opgeofferd is in het belang van de Nederlandse
en van de gehele geallieerde zaak ten gevolge waarvan een groot aantal wo
ningen verzwolgen is? Mag hier alleen de rekenliniaal spreken?’99 Ove
rigens liet de Drent Tjalma hier geen persoonlijke regionale sentimenten
spreken, maar wellicht werd hij des te meer door partijpolitieke en electo
rale motieven gedreven. In de Tweede Kamer appelleerde ook C. van Dis
(SGP) aan het nationale schuldgevoel. Niet alleen Zeeland, de Betuwe, Rot
terdam en Den Haag waren tijdens de oorlog geslachtofferd. De regering
mocht ook verwoeste kleine gemeenten niet in de steek laten. Van Dis
dacht daarbij met name aan het Betuwse Kesteren-Opheusden, dat zich ver
geefs tot de regering had gewend met een verzoek tot verhoging van het
bouwvolume, en het vissersdorp Ter Heyde 'welker bewoners immers ge
toond hebben warme aanhangers en verdedigers te zijn van vorstenhuis en
vaderland'100 (en van de SGP, is men licht geneigd daarbij te denken).
Het tweede bezwaar tegen de beslissing van de minister luidde dat hij
geen rekening had gehouden met de aanbodfactor, met de bouwcapaciteit
die per provincie beschikbaar was. Het waren, alweer, Tjalma en Van Vliet
die de minister wezen op het gevaar dat de planning in de ene provincie tot
werkloosheid zou kunnen leiden, terwijl de produktie van de toegewezen
woningen in een andere provincie wellicht niet zou worden gehaald.101
Het zwaarst wegende argument tegen het distributieplan luidde echter,
dat de minister bij de berekening van het woningtekort geen rekening had
gehouden met de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Een proviso
risch voor tijdelijke bewoning geschikt gemaakte stal of een met kunst en
vliegwerk opgelapt krot woog in de telling even zwaar als een knappe
nieuwbouwwoning. Anders gezegd: aan de volkshuisvesting werd op on
aanvaardbare wijze voorrang verleend boven de wederopbouw. Juist aan
dit rijkelijk subjectieve bezwaar - de invulling van het begrip 'bewoonbare
woning' is immers zeer persoonlijk - ontleenden tal van parlementariërs,
van wie somm igen zich voor het overige nooit met wederopbouw en
volkshuisvesting bezig hielden, argumenten om te betogen dat de regio
waarmee zij bijzondere banden onderhielden werd benadeeld.
Zo vroeg de uit Assen afkomstige socialist J. Cramer in de Eerste Kamer
bijzondere aandacht voor de provincie Drente, waar het aantal vertrekken
per woning landelijk gezien het kleinst was, waar het aantal bewoners per
woning en het percentage samenwonende en alleenwonende huishoudens
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zonder voldoende slaapruimte het hoogst was, waar het aantal samenwoningen boven het landelijke gemiddelde lag en waar de gezinnen, na die uit
Brabant en Lim burg, het kinderrijkst waren. De KVP'er K raaijvanger,
voormalig gemeenteraadslid en wethouder van Rotterdam, wees op het na
tionale belang van de zwaar beschadigde havenstad, en zijn Maastrichtse
partijgenoot L. Regout rekende de minister voor dat het feitelijke woning
tekort in de Limburgse hoofdstad een landelijk record opleverde.102
In de Tweede Kamer accepteerde alleen Ten Hagen de criteria van de mi
nister. Wij zagen al dat Van Vliet en Van Dis specifieke regionale en lokale
belangen verdedigden. Daarnaast trad Rotterdams burgemeester Oud (VVD)
voor de Maasstad in het strijdperk - een derde van de totale Nederlandse
oorlogsschade was hier aangericht -, pleitte de Fries Algera (ARP) voor de
noordelijke provincies, op grond van het feit dat de woning- en gezins
grootte niet was meegewogen bij de verdeling, en het Zeeuwse ProvincialeStatenlid Van der Feltz voor de verwoeste Zeeuwse gebieden, die naar zijn
oordeel op een blijvende achterstand werden gezet.103
In 't Veld bleef bepaald stoïcijns onder de stroom van kritiek die hij met
een fraai sofisme pareerde: ’lk heb nu tenminste de voldoening dat nie
mand tevreden is. Dat kan ook een aanwijzing zijn, dat het er in het alge
meen genomen niet zo ver naast is geweest. Ik zou mij veel ongeruster ge
voelen, wanneer ik mededelingen kreeg, dat men in bepaalde delen van het
land tevreden was, want dan zou ik moeten aannemen, dat men daar te
veel heeft gehad.'104
De minister nam weliswaar de kritiek op de normen serieus, zelfs gaf hij
grootmoedig toe dat er een paar telfouten waren gemaakt, maar verder
stond het parlem ent wat hem betrof voor een onvervalst 'fait accompli':
aan de toewijzingen voor 1949 viel niet meer te tornen. Bovendien was de
gevolgde procedure in essentie juist geweest. In 't Veld tilde ook niet zwaar
aan de regionale verschillen in aanwezige bouwcapaciteit: het probleem kon
eenvoudig worden opgelost door tijdelijke verplaatsing van arbeidskrach
ten, zoals die ook in het recente verleden had plaats gevonden. Ook over de
mogelijkheid speciale contingenten aan zwaar getroffen gemeenten toe te
kennen was de bewindsman kort: 'Van speciale toewijzingen wil ik voortaan af.' Daarvoor moest men zich maar tot de provinciale besturen wen
den.105
In 't Veld wilde wel graag nog iets kwijt over het herstel van de tijdens de
oorlog verwoeste gebieden. Hij was van oordeel dat de achterstand al aardig
was ingelopen. Rotterdam en Den Haag vormden echter een 'ernstige uit
zondering'. Als er al aan bepaalde regio's voorrang moest worden verleend,
dan aan deze steden, niet bijvoorbeeld aan Zeeland. Hij streefde verder naar
een zo snel mogelijk herstel van de verwoeste kernen van steden als Rot
terdam, Middelburg, Tiel, Venlo, Nijmegen en Den Helder, omdat deze ste
den anders hun regionale functie niet konden vervullen. De gelden hier
voor moesten echter uit de sector handel en verkeer komen, een sector die
financieel al krap was bedeeld.106 Zowel de Tweede als de Eerste Kamer ac
cepteerde zijn Salomonsoordeel, maar pas nadat de minister had toegezegd
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het volgende jaar de gehanteerde criteria voor de contingentering te zullen
v erfijn en .
Het volgende jaar veroorzaakte de contingentering inderdaad aanmerke
lijk minder deining, al waren de Tweede-Kamerleden teleurgesteld over het
feit dat zij de cijfers uit de pers hadden moeten vernemen. Aan de contin
gentering lag nog steeds het begrip 'acute woningnood' ten grondslag, maar
voortaan werd als norm gehanteerd het totaal aantal huishoudens met kin
deren dat bij andere huishoudens inwoonde. Voor de herbouw van be
drijfspanden in de verwoeste stadskernen wilde de minister een speciaal
contingent beschikbaar stellen.107
De nieuwe definitie van het begrip acute woningnood leverde nog wel
enkele vragen op. Zo meende Ritmeester (VVD) dat gemeenten waaruit
veel inwoners waren geëvacueerd, in de problemen raakten; zij kregen im
mers te weinig woningen toegewezen om terugkerende evacués op te van
gen. En Gortzak (CPN) wees op het probleem dat inwonende kinderloze ge
zinnen die wel kinderen wensten, buiten de telling bleven.108 Maar veel
problemen leverde de contingentering niet meer op.
Alleen Van der Feltz kon In 't Velds ontkenning van de Zeeuwse proble
men maar moeilijk verteren. Nog tijdens de behandeling van de begroting
voor 1951, toen de contingentering nauwelijks meer een onderwerp van
parlementaire discussie was, wierp hij de minister voor de voeten, dat 'Den
Haag’ kennelijk alleen de belangen van het westen des lands wenste te be
hartigen. In een geëmotioneerd betoog wees hij de stelling dat Zeeland be
voordeeld werd van de hand. Vinnig voegde hij de minister toe, dat deze
zich blijkbaar liet leiden door 'enige papiertjes (...) die hij waarschijnlijk sta
tistieken zal noemen. (...) Ik hecht aan statistieken (T art de grouper les chiffres") niet veel waarde.’109 In 't Veld gaf geen krimp. Omdat Van der Feltz in
de Kamer geen steun meer vond voor zijn opvattingen, was de discussie
over de regionale verdeling van de woningcontingenten voorlopig geslo
ten.

Tot slot
Hoewel het parlement veelvuldig, soms ernstige, kritiek uitoefende op de
prioriteiten in het bouwbeleid van de regering, was er bijzonder weinig
ruimte om aan de parlementaire wensen tegemoet te komen. Het bouwpro
gramma stelde het parlement in de jaren 1948-1951 voor een aantal voldon
gen feiten. De prioritering, zoals vastgelegd in het bouwprogramma, werd
immers goeddeels bepaald door macro-economische overwegingen en doel
stellingen van de regering. Deze konden bij de behandeling van de begro
ting voor volkshuisvesting en wederopbouw wel besproken, maar moeilijk
gewijzigd worden.
Zo viel aan het conjunctuurbeleid niet te tornen. Het parlement onder
schreef weliswaar in principe de uitgangspunten van dit beleid, maar de
toepassing in de praktijk wekte verzet. Ook moest de volksvertegenwoordi
ging inbinden, toen zij voorzichtig suggereerde dat het industrialisatiebeleid
een te zware wissel trok op de woningbouw. Het parlement boekte slechts
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een klein succesje toen het minister In 't Veld ertoe wist te bewegen de om
streden normen voor de regionale verdeling van de woningcontingenten
bij te stellen. De overige kritiek werd gesmoord in de tegenwerping dat het
regionale en lokale belang moest wijken voor het algemeen belang.
Tot slot moet worden opgemerkt dat, zo er al van duidelijke partijstand
punten sprake was, er in deze weinig onderscheid te bespeuren valt. Van de
coalitiepartijen onderscheidden zich slechts de PvdA en de CHU: de eerste
door een relatief toegeeflijke houding tegenover minister In 't Veld, de laat
ste door een bijna oppositionele opstelling. De houding van de PvdA kan
verklaard worden door de geestverwantschap met de minister, terwijl de
opstelling van de CHU wellicht opgevat kan worden als een echo van de
antisocialistische verkiezingscampagne van deze partij.
Woningproduktie en arbeidsproduktiviteit

Inleiding. Optimisme bij In 't Veld
Medio 1948 werd het woningtekort in Nederland becijferd op ongeveer
300.000. Stimulering van de woningproduktie behoorde derhalve tot de be
langrijkste taken van de minister. Eerder werd uiteengezet, dat een ongeli
miteerde produktie niet mogelijk en niet wenselijk werd geacht. Zij werd
ondermeer beperkt door verschillende m acro-economische overwegingen,
door een prioriteitenafw eging binnen het kabinet die niet steeds in het
voordeel van de woningbouw uitviel, en door een beperkte capaciteit van
het produktie-apparaat.110
Begin 1949 presenteerde In 't Veld een meerjarenplan voor de woning
bouw, dat inzicht moest bieden in de termijn waarop het woningtekort zou
zijn opgeheven.111 Hij verwachtte dat de woningbehoefte de volgende jaren
door de bevolkingsgroei en door de noodzaak (een klein aantal) slechte wo
ningen op te ruimen gemiddeld met 40.000 woningen per jaar zou stijgen.
Hij streefde er naar in 1949 minstens 35.000 woningen te bouwen en jaar
lijks de produktie met 5.000 woningen op te voeren. Vanaf 1953 zou dan de
maximaal haalbare en wenselijke produktie van 55.000 woningen per jaar
moeten worden vastgehouden. Op deze wijze zou het woningtekort echter
pas in 1972 zijn opgeheven, hetgeen politiek onverkoopbaar was. In 't Veld
nam zich daarom voor, van de 465.000 tot 1958 te bouwen woningen er
195.000 als zogenaamde duplexwoningen te doen uitvoeren, woningen die
geschikt waren gemaakt voor tijdelijke bewoning door twee gezinnen.112
De plannen voor de duplexbouw sloegen echter niet aan, zoals In ’t Veld al
spoedig moest erkennen. In een herzien meerjarenplan van eind 1949, wa
ren nog slechts 72.000 duplexwoningen voorzien. Door een aantal vooron
derstellingen aan te passen, meende de minister de stelling te kunnen ver
dedigen dat desondanks het woningtekort slechts twee jaar later zou zijn
ingelopen. Zo ging hij ervan uit dat het woningtekort op 1 januari 1950 nog
slechts 250.000 zou bedragen. Ook veronderstelde hij dat de snelle bevol
kingsgroei, en dus het niveau van de jaarlijkse woningbehoefte, slechts van
tijdelijke aard zou zijn. Hij had daarbij met name de hoge huwelijkscijfers
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en de immigratie uit Indonesië voor ogen. Ook zou een verwachte stijging
van de sterftecijfers de woningbehoefte drukken. Deze zou met een jaarlijk
se produktie van 35 k 36.000 woningen zijn gedekt.
Tabel 2. M eerjarenplan van In 't Veld
jaar woningproduktie

duplexwoningen

totaal aantal

woningtekort
wooneenheden

1950

40.000

10.000

50.000

290.000

1951

45.000

15.000

60.000

270.000

1952

50.000

20.000

70.000

240.000

1953

55.000

25.000

80.000

200.000

1954

55.000

25.000

80.000

160.000

1955

55.000

25.000

80.000

120.000

1956

55.000

25.000

80.000

80.000

1957

55.000

25.000

80.000

40.000

------

1958

55.000

25.000

80.000

to taal

465.000

195.000

660.000

Bron: H TK 1948-1949, p. 915-916

Met dit onverwoestbare optimisme en met het gegoochel met moeilijk veri
fieerbare cijfers maakte de minister zich in de parlementaire debatten over
de woningproduktie kwetsbaar. Bij elke begrotingsbehandeling werd hij op
dit punt gekapitteld. Buiten de kring van zijn partijgenoten, waar hij in de
loop van zijn ambtstermijn overigens ook wat vertrouwen verspeelde113,
was er nauwelijks een parlementariër te vinden die zijn zonnige kijk op de
toekomst deelde. Vooral de manipulatie van de cijfers betreffende de duplexbouw wekte wrevel.114
Hoewel In 't Veld al eerder opgemerkt had, dat zijn vermeende opti
misme zo langzamerhand 'de hoofdschotel van de gedachtenwisseling' in
het parlement begon te vormen115, wilde hij ook nu van geen wijken we
ten. Hoe zou hij ook kunnen, nu hij buiten het parlement het verwijt te
horen kreeg, dat hij juist te pessimistisch was. Hij gaf slechts toe dat hij de
perspectieven voor de duplexbouw verkeerd had ingeschat, maar verder
achtte hij zijn planningen realistisch.116 Zij waren gebaseerd op objectieve
cijfers.
Toch lijkt het parlementaire gemor over In 't Velds numerieke goochel
kunsten niet helemaal ongegrond, ook al is het wat goedkoop zijn opti
misme nu, in retrospectief, te logenstraffen. De conclusie is in ieder geval
gerechtvaardigd, dat de bewindsman de kritiek voor een belangrijk deel
over zichzelf heeft afgeroepen. Toen hij bijvoorbeeld zijn herziene meerja
renplan presenteerde, verdedigde hij de nieuwe schatting van het woning
tekort op 250.0000 door een onderscheid te maken tussen een objectieve en
een subjectieve woningbehoefte. De eerste lag weliswaar ook in 1950 nog
rond de 300.000, maar de subjectieve woningbehoefte zou aanmerkelijk la
ger liggen. Zonder rekening te houden met toekomstige inkomensverbete
ringen en eventuele veranderingen in de vraag naar woningen, stelde de
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minister simpel dat niet iedereen het geld voor een nieuwe woning over
zou hebben en dat een aanpassing van de schatting van het woningtekort
daarom legitiem was.117
Het is dan ook begrijpelijk dat sommige parlementariërs het spoor bijster
raakten. Zo verweet Ritmeester de minister dat hij te speculatief was en dat
hij zijn prognoses voortdurend bijstelde. Hij had de minister in één jaar be
trapt op het uitspreken van de hoop dat de woningnood in 1959, 1960, 1962
en 1964 zou zijn opgelost. Bovendien zou hij hebben opgemerkt dat een
exacte prognose niet te geven was. Tevens rekende Ritmeester uitvoerig
voor, dat er 60.000 woningen per jaar gebouwd moesten worden in plaats
van de 45 h 50.000 die in aanbouw waren.118 In 't Veld noemde Ritmeesters
aantijging 'bepaald niet fair': hij had alleen zijn prognoses betreffende de
duplexbouw bijgesteld. Het was bovendien een illusie te veronderstellen dat
een produktie van 60.000 woningen per jaar tot de m ogelijkheden be
hoorde. 'Wanneer de geachte afgevaardigde de heer Ritmeester aan het re
kenen gaat, heb ik altijd moeite hem te volgen, zo ook nu (...).1119
Eind 1950 meende In 't Veld, terugblikkend op de afgelopen jaren, 'dat er
reden is, voldaan te zijn over de resultaten, die wij tot dusver met de wo
ningbouw bereikt hebben. Vast staat, dat wij aan het inhalen zijn, al is het
nog niet zo heel veel.’ Het woningtekort was gedaald van 10,8% op 31 mei
1947 naar 10,3% op 1 december 1950.120 Ook dit feit bewees, aldus In 't Veld,
dat het verwijt van onverantwoord optimisme niet gegrond was: de wo
ningproduktie had de planning jaarlijks ruimschoots overtroffen. Hoewel
de minister met deze opmerking ongetwijfeld een punt scoorde, weerlegde
hij hiermee niet het verwijt dat zijn inschatting van de toekomstige wo
ningbehoefte te rooskleurig was.
De verdediging van de minister liet ook onverlet, dat het bouwbedrijf
met een groot aantal problemen kampte, waardoor de produktie elk mo
ment leek te kunnen stagneren. De problemen kunnen worden samengevat
onder de noemer: gebrekkige arbeidsproduktiviteit in het bouwbedrijf. In
zijn MvA bij de begroting voor 1949 schatte In ’t Veld de arbeidsproduktivi
teit in de bouwvakken op slechts 70 h 75% van het vooroorlogs peil. In ver
gelijking tot andere bedrijfstakken was dit beslist een laag cijfer. Eind 1948
had de arbeidsproduktiviteit in de industrie exclusief de bouwnijverheid
het niveau bereikt van 85% van het peil van 1938, eind 1949 bedroeg het
prod uktiviteitscijfer 90% .121 Wel signaleerde de minister een stijgende
lijn122 maar van een spectaculaire groei was vooralsnog geen sprake.
De minister beschouwde in het eerste jaar van zijn ambtstermijn de ma
teriaalvoorziening als de belangrijkste belemmering voor de opvoering van
de arbeidsproduktiviteit, belangrijker nog dan het gebrek aan vakbekwame
arbeidskrachten, dat voordien het grootste struikelblok had gevorm d.123
Niet alleen vereiste de im port van bouw m aterialen (met nam e hout)
schaarse deviezen, maar ook kon de verouderde bouwmaterialenindustrie
in Nederland niet aan de vraag voldoen. Vooral de baksteenindustrie baar
de zorgen. Deze produceerde in 1948 slechts 1,25 miljard stenen, terwijl het
verwezenlijken van het bouwprogramma 2,11 miljard stenen per jaar zou
v erg en .124 Dit gegeven verleidde de sociaal-democraat Ten Hagen in de
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Tweede Kamer tot een pleidooi voor een oplossing van het probleem 'die
dicht bij de socialisatie (van de baksteenindustrie, ]R ) ligt', ook al besefte hij
dat zo'n oplossing geen erg gelukkige was.125 Inderdaad kreeg hij noch van
de minister, noch van de Kamer steun. In 't Veld wilde niet verder gaan
dan overheidssteun te verlenen voor de modernisering van de bedrijfstak,
steun waarvoor hij overigens afhankelijk was van zijn ambtgenoot van
Econom ische Zaken.126 In de volgende jaren verbeterde de materiaalvoor
ziening aanmerkelijk, zowel door ruimere importen als door een grotere
binnenlandse produktie. Zorgeloos was de situatie in de periode 1948-1951
echter nooit. Bovendien vreesde In 't Veld dat na afloop van de Marshall
hulp de financiering van de bouw een nieuwe 'bottleneck’ zou vormen.127
Ook over de bouwbedrijfstak zelf debatteerde het parlement en wel over
de vraag hoe de (individuele) arbeidsinspanning van de werknemers op te
voeren en hoe de aantrekkelijkheid van de bouwvakken te verhogen. Hier
waren vele opties voorhanden: het verbeteren van de primaire en secun
daire arbeidsvoorwaarden, het vermijden van fluctuaties in de bouwbedrijvigheid zodat de kans op werkloosheid geringer werd, de invoering van ge
limiteerde of ongelimiteerde prestatiebeloning, rationalisatie van het produktieproces en betere afstemming op elkaar van de verschillende fasen
van het bouwproces, stroomlijning van de bedrijfstak door een groot aantal
kleinschalige bedrijven te saneren, propaganda voor het bouwvak en scho
ling, met name in de modernere produktiemethoden.
Over de noodzaak tot rationalisatie van de bedrijfstak waren regering en
parlement het wel eens. De stimulering van de systeembouw was hiervan
het belangrijkste uitvloeisel.128 De modernisering van de bedrijfstak zou op
den duur ook vanzelf resulteren in een concentratie van bouwbedrijven,
omdat alleen grotere bedrijven over de mogelijkheid beschikten in de nieu
we bouwmethoden te investeren.129 Toch ging het hier om relatief margi
nale oplossingen. Met name door de kapitaalverslindende investeringen in
het produktieproces kon de systeembouw op korte termijn geen belangrijke
bijdrage leveren aan de verhoging van de arbeidsproduktiviteit. Ook In 't
Veld verwachtte niet dat de systeembouw en de verbetering van de bouw
methoden snel veel resultaat zou opleveren.130
In de sfeer van de vakopleiding en de propaganda voor het bouwvak
werden weliswaar belangrijke initiatieven ontplooid in het kader van de industrialisatiepolitiek - hier moet met name gewezen worden op het werk
van de sinds september 1946 functionerende Stichting Vakopleiding Bouw
bedrijf - maar ook deze konden vooralsnog niet voldoende soelaas bie
d en .131 In de jaren vijftig bleef het tekort aan arbeidskrachten, zeker aan
vakbekwame arbeidskrachten, groot. De bouwvakken waren voor velen on
aantrekkelijk en het imago van de bouwarbeider bleef slecht. Het onregel
matige werk en het risico van werkloosheid in de conjunctuurgevoelige be
drijfstak schrikten velen af. Daarbij kwam dat in de bouw vuil en zwaar
werk werd verricht, werk waar de financiële beloning niet tegenop woog.132
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Prestatiebeloning als remedie
Het lag daarom voor de hand de oplossing voor het produktiviteitsprobleem op kortere termijn te zoeken in de arbeidsvoorwaardensfeer en meer
in het bijzonder in de loonsfeer. Zo waren regering en parlement het er roe
rend over eens dat de continuïteit in het bouwbedrijf gegarandeerd moest
worden. Toch wilde niet iedereen even ver gaan in dat streven. Voor In 't
Veld was het werkgelegenheidsperspectief zo belangrijk dat hij bereid was
de bouwproduktie voor een langere periode te beperken. Hij vreesde dat de
bedrijfstak zou instorten als de woningnood zou zijn opgelost. In het par
lement werd deze visie echter niet algemeen gedeeld.133
Tijdens de behandeling van de begroting voor 1949 wezen vele leden van
de Tweede Kamer de minister op het feit dat de arbeidsomstandigheden in
de industrie aanm erkelijk gunstiger waren dan die in de bouwvakken,
waardoor veel arbeidskrachten uit de bouwnijverheid zouden wegvloeien.
In 't Veld onderschreef deze stelling echter maar zeer ten dele. Met name de
recente regelingen voor vorst-, regen- en lichtverlet zouden de nadelen ten
opzichte van andere bedrijfstakken hebben opgeheven.134
Zo bleven slechts de loonregelingen over als middel om binnen afzien
bare tijd de arbeidsproduktiviteit op te voeren en de bouwvakken aantrek
kelijker te maken. Door de loonstop van 1946 waren de mogelijkheden ech
ter beperkt. Aan de geleide loonpolitiek wilde niemand tornen, behoudens
dan de CPN.135 De invoering van een of andere vorm van prestatiebeloning
was daarom het enige alternatief. Deze kon uit de stijging van de arbeids
produktiviteit worden betaald. Zij verdiende zichzelf terug en had geen
consequenties voor het prijspeil.136
Het College van Rijksbemiddelaars heeft de toepassing van prestatiebelo
ning vanaf 1946 om die reden bevorderd. Het hanteerde hiervoor twee soor
ten tarieven: tarieven gebaseerd op ervaringsgegevens en schattingen en ta
rieven gebaseerd op wetenschappelijke meting van de arbeidsprestatie.
Soms werden de metingen tot in de perfectie doorgevoerd. Arbeidshandelingen werden gefilmd, waarna de gebruikte tijd werd vastgesteld door het
aantal foto's per beweging te tellen. Door het schatten van de inspanning en
vaardigheid werd de gebruikte tijd dan herleid tot een norm tijd.137 Het
plafond voor de gemeten tarieven lag aanmerkelijk hoger dan dat voor de
ervaringstarieven (resp. 25 en 10% van het basisuurloon). Overigens lag aan
het tariefplafond ook een sociaal motief ten grondslag: 'opjaagsystemen'
m oesten w orden verm eden.138 Een ander sociaal gevaar school in het
'snijden' van de basisuurlonen waarop de tarieven waren gebaseerd. Niette
min werd het systeem van de prestatiebeloning door de erkende vakbewe
ging, met het oog op de noodzaak van snelle wederopbouw en industrialisa
tie, geaccepteerd, zij het soms onder formeel protest. Met name katholieke
bonden in de meer ambachtelijke sectoren koesterden nog wel eens princi
piële bezwaren. W etenschappelijke meting van de arbeidsproduktiviteit
zou leiden tot mensonterende ontluistering van de arbeid.139
In de volkswoningbouw werden ook proeven genomen met plafondloze
tariev en 140, vanaf januari 1948 in de stad Groningen, vanaf maart ook in
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Arnhem, Amsterdam, Eindhoven en Nijm egen.141 In 't Veld was optimis
tisch over deze proeven. Op 2 juli 1948 deelde hij al mee dat, als de proeven
slaagden, het beloningssysteem wellicht al in september van dat jaar in het
hele land ingevoerd kon worden. In 't Veld sprak echter voor zijn beurt.
Het maandblad van de Stichting van de Arbeid noteerde immers: 'Dezer
zijds zij er op gewezen, dat de discussies over deze materie, die vele kanten
bezit, nog niet zijn geëindigd.’142 In een eerder stadium had de Stichting zich
nog veel pessimistischer getoond. In 1945 had zij verklaard van oordeel te
zijn 'dat in beginsel het bouwbedrijf zich slecht voor het werken in tarief
leent'.143 Toch leidden de discussies tussen de belanghebbenden (werkge
vers, werknemers, overheid, Stichting van de Arbeid en College van Rijks
bemiddelaars) in 1949 tot het principebesluit dispensatie te verlenen voor
het doorbreken van het tariefplafond van 25%, nadat het College de toepas
sing van deze tarieven goedgekeurd had en onder de voorwaarde dat de ta
rieven onder controle van de Arbeidsinspectie werden toegepast. De nieuwe
tariefregeling voor de volkswoningbouw trad op 15 mei 1950 in werking.144
Hiermee werd tegemoet gekomen aan de wens van de regering en van
een zeer belangrijk deel van het parlement. Zo stelde Lieftinck in de mil
joenennota voor 1950 dat 'in verband met het vraagstuk van de arbeidspro
duktiviteit het van belang is, dat wordt gestreefd naar een zo consequent
mogelijke toepassing van beloning naar prestatie'. In 't Veld deelde deze
opvatting 'onder voorbehoud dat zulks niet leidt tot wezenlijke uitbuiting
van de arbeiders'.145 ARP, KVP, VVD en PvdA sanctioneerden de invoering
van een ruimer toepasbaar tarievenstelsel in de volkswoningbouw nadruk
kelijk.146 Het is opmerkelijk dat zelfs de CPN niet mordicus tegen de tarief stelsels was. Gortzak verklaarde in de Tweede Kamer 'met zeer grote restric
ties’, bereid te zijn te denken over tarieven, mits die werden bepaald op ba
sis van een behoorlijk uurloon (het bestaande uurloon achtte hij zeker 25%
te laag) en met garanties tegen een opjaagtempo. Van de suggestie dat de
bouwarbeiders bewust een te lage prestatie leverden - een suggestie die met
name uit de mond van de VVD'er Ritmeester kon worden opgetekend147 wilde hij echter niets weten: 'Wanneer men de vraag stelt: wie saboteert de
woningbouw?, dan zou ik het met de meeste klem willen afwijzen, wan
neer men poogt de schuld op de arbeiders te schuiven.' Gortzak wees de be
schuldigende vinger in de richting van regering en erkende vakbeweging.
De lage-lonenpolitiek van de eerste, gesanctioneerd door de laatste, vormde
de belangrijkste oorzaak voor het achterblijven van de produktiviteit.148
Een jaar later bevestigde In 't Veld dat de arbeiders geen blaam trof. De
omstandigheden waren in de jaren dertig in zekere zin aanmerkelijk gun
stiger geweest: 'In dit verband moet erop gewezen worden, dat bij een werk
gelegenheid, zoals die heden ten dage aanwezig is, ook de minder sterke
krachten aanwezig zijn, en zulks de gemiddelde arbeidsproduktiviteit drukt
in vergelijking tot de jaren, direct aan de oorlog voorafgaande, toen er werk
loosheid in de bouwvakken heerste en juist de minder goede krachten geen
em plooi hadden.'149 Mede hierdoor, maar ook door het feit dat de bouw
nijverheid zich maar matig leende voor prestatiebeloning (het ging immers
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niet om simpele serieproduktie) zou de prestatiebeloning maar een beperkt
effect hebben op de stijging van de produktiviteit in de bedrijfstak.

Tabel 3. Woningbouwprogramma's, woningproduktie en systeembouw 1945-1958
jaar

woningbouwprogramma

woningproduktie

waarvan

in %

systeembouw
389

1945
1946

10000

1593

28000

9243

142

1,5

1948

25000

36391

1824

5,0

1949

37500

42791

5485

h—
1
K>
bo

1947

1950

40000

47300

8166

17,3

1951

50000

58666

11130

19,0

1952

40000

54601

9039

16,6

1953

55000

59597

7695
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p. 221.

Overspanning op de bouwmarkt
Symptomatisch voor de gebrekkige arbeidsproduktiviteit in de bouw was de
voortdurend dreigende overspanning op de bouwmarkt. Gedurende de hele
kabinetsperiode bleef de vraag naar woningen groter dan de aanwezige
bouw capaciteit. Dat er regelmatig te veel woningen in aanbouw waren,
waardoor de produktietijd onaanvaardbaar lang werd, de kosten onnodig
stegen en de uitbetaling van zwarte lonen dreigde, baarde In 't Veld zor
gen .150 In september 1948 zag de minister zich, mede op verzoek van het
bedrijfsleven, voor het eerst genoodzaakt het aantal vergunningen voor
aanbestedingen in de woningbouw drastisch te beperken omdat er 'te veel
werk op de markt gegooid werd’. Op dat moment waren er zo’n 47.000 wo
ningen in aanbouw, terwijl de minister een aantal van meer dan 40.000 niet
verantwoord achtte. Het streefgetal bedroeg 35.000. In 't Veld bezwoer het
parlement, dat de beperkende maatregel geen negatieve gevolgen voor het
bouwvolume zou hebben. Wel besefte hij dat het gewijzigde beleid tot te
leurstelling kon leiden bij gemeenten, die voor 1 september te weinig wo
ningen hadden kunnen a a n b e s t e d e n .151 Het parlement had weinig moeite
met de maatregel. Hoewel zij volgens de KVP te laat kwam, werd de minis142
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ter nu geprezen om zijn 'nuchterheid' en 'realiteitszin'. Alleen het ARPEerste-Kamerlid Tjalma koesterde ernstige bezwaren. Hij achtte de beper
king van het aantal goedkeuringen dodelijk voor het initiatief van actieve
gemeenten en strijdig met het principe dat voor elke voltooide woning een
nieuwe in aanbouw genomen mocht worden.152 Erg effectief was het beleid
echter niet. Was het aantal woningen in uitvoering op 1 juni 1949 gedaald
tot 36.750, op 1 oktober 1950 bedroeg het al weer 52.000.153 In ’t Veld weet
deze scheefgroei aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Na
de aankondiging van een nieuwe, minder gunstige regeling voor woningwetbijdragen (Beschikking bijdragen woningwetbouw 1950 d.d. 1 aug. 1950)
en een dito premieregeling voor de particuliere bouw (de Premieregeling
woningbouw 1950 d.d. 1 sept. 1950) hadden velen nog geprobeerd de wonin
gen volgens de oude regelingen te financieren. Bovendien was er grote be
langstelling voor de goedkope woningbouw met verminderde bijdragen, de
zogenaam de Boum a-woningen154, die, gezien de hoge kosten van de regu
liere bouw, zo veel mogelijk doorgang moest vinden. Tenslotte was er voor
bepaalde categorieën, met name voor de gerepatrieerden uit Indonesië, extra
bouwvolume toegekend.155
In 't Veld zag zich genoodzaakt met ingang van 4 december 1950 de uitgif
te van goedkeuringen voorlopig volledig te staken. Deze draconische maat
regel, die tot 1 februari 1951 van kracht zou blijven, had echter andermaal
weinig effect. Zij werd te vroeg aangekondigd waardoor tijdelijk een storm
loop op vergunningen plaats vond. De maatregel kende bovendien te veel
uitzonderingen (bijvoorbeeld andermaal ten behoeve van repatrianten).
Voorts vond na de opheffing van de vergunningenstop een inhaalproces
plaats. In februari werden liefst 7.000 vergunningen afgegeven, zodat op 1
maart 55.000 woningen in aanbouw waren. Daarom werd in maart nog
maals een stop ingesteld. De opheffing zou nu geleidelijk geschieden, zodat
de situatie in september weer normaal zou zijn.156
De Eerste Kamer was nog in de gelegenheid bij de begrotingsbehandeling
dit ad hoc-beleid aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Met name
de confessionele partijen maakten van deze gelegenheid gebruik. De conti
nuïteit in het bouwbedrijf werd door het beleid ernstig bedreigd. Door het
afblazen van reeds geplande projecten was veel tijd, geld en energie verlo
ren gegaan. De minister werd ernstig gemaand zich in de toekomst van dit
soort rigoureuze ingrepen te onthouden. Met name ARP-senator Tjalma
was uiterst somber. De vergunningenstop, gevoegd bij de op 2 april 1951
aangekondigde reductie van het bouwprogramma in verband met de Koreacrisis, de stijgende prijzen en de kapitaalschaarste, voerden hem tot de vol
gende conclusie: 'De conclusie kan geen andere zijn dan deze, dat de wo
ningbouw hopeloos is vastgelopen.'157

Tot slot
In 't Veld hield zich vrij gemakkelijk staande in de debatten over zijn plan
nen betreffende de woningproduktie. De beperkte produktiecapaciteit was
immers een onontkoombaar gegeven. De minister kon er op wijzen dat de
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w oningproduktie desondanks de (wat voorzichtige) planningen royaal
overtrof. Bovendien had het parlement de randvoorwaarden waaronder de
woningproduktie moest plaatsvinden (prioriteit voor de industrialisatie- en
exportpolitiek en voor defensie; lage-lonenpolitiek) in grote meerderheid
onderschreven. Alleen de CPN werd niet gehinderd door dit soort zelfbe
perkingen. De CPN-fractie was de enige die in de discussie over de arbeids
produktiviteit vrijelijk kon pleiten voor verhoging van de cao-lonen. De
overige partijen steunden het voorstel van In 't Veld slechts prestatiebelo
ning toe te kennen, die terug werd verdiend door een verhoging van de ar
beidsproduktiviteit.
De parlementaire oppositie richtte zich daarom in de regel niet op de
kern van de zaak, maar op afgeleide problemen. In 't Velds optimisme en
het gegoochel met cijfers was vooral een bron van ergernis voor de VVD’er
Ritmeester. ARP-senator Tjalma onderscheidde zich door zijn in mineur
getoonzette kritiek op In 't Velds wat stuntelige ad hoc-beleid ten aanzien
van de periodiek optredende overspanning op de bouwmarkt, zoals een op
positioneel kamerlid betaamt.
De woningkwaliteit

In leidin g
In zijn boek Volkshuisvesting stelt Jacques Nycolaas nogal pertinent, dat
één aspect van de woningbouw in de parlementaire discussie in Nederland
altijd meer aandacht heeft gehad dan de andere: namelijk de produktie van
w oningen.158 Als Nycolaas daarbij alleen heeft gedoeld op de kwantitatieve
kant van de produktie, dan was de complementaire kant, de kwalitatieve, in
de parlementaire debatten in ieder geval een goede tweede. Waar J. van der
Schaar in Groei en bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid op
merkt, dat de kwaliteit van de woningwetbouw na 1951 sluitpost was, om
dat de bouwkosten door de devaluatie van de gulden in 1949 en door de Korea-crisis sterk gestegen waren159, moet worden toegevoegd dat zulks ook
ten tijde van het kabinet-Drees-van Schaik het geval was. De beperkte finan
ciële middelen maakten al vóór 1951 zuinigheid tot een absoluut gebod.
Niettem in heerste in het parlem ent aanzienlijk verschil van mening
over de vraag hoever die zuinigheid mocht gaan en hoe deze in de praktijk
betracht kon worden. Zo maakte de VVD'er Ritmeester zich grote zorgen.
Hij vreesde, dat het woonpeil de eerste vijftien è. twintig jaar niet verhoogd
zou kunnen worden. Hij voorzag, onder verwijzing naar een motie van de
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst aan de mi
nister van Binnenlandse Zaken en aan de Tweede Kamer, grote problemen
voor de volksgezondheid (hij wees met name op de tuberculoseplaag) en op
moreel gebied waarbij hij, tamboer van zijn tijd160, de trom roerde over
zaken als 'de vele ongeoorloofde verhoudingen van de vroegrijpe en veel
te wijze kinderen’. Hij concludeerde: ’De schade van een op zedelijk gebied
bedorven jeugd is niet in geld uit te drukken.'161

144

Bouwbeleid en huurpolitiek

Ritmeester doelde niet alleen op het woonpeil van de nieuwbouwwonin
gen. Hij zal ongetwijfeld ook het probleem van de (onmogelijkheid van)
krotopruimingen en dat van de gedwongen samenwoningen voor ogen ge
had hebben.162 Grosso modo bestonden voor de nieuw te bouwen woningen
dezelfde problemen als voor de handhaving van de kwaliteit van de be
staande woningvoorraad: hoe kon, binnen de beperkte financiële mogelijk
heden, de woningvoorraad met een zo groot mogelijk aantal woningen van
aanvaardbare kwaliteit uitgebreid worden? Soms ontaardde de discussie
hierover in onvervalst gem illim eter, zoals tijdens het debatje over het
voorstel de maximaal toelaatbare plafondhoogte te verlagen tot 2,50 me
ter163, maar in de regel ging het over zeer wezenlijke zaken, waarbij soms
diepgaande ideologische tegenstellingen ten grondslag lagen aan menings
verschillen over, oppervlakkig gezien, rijkelijk technische kwesties.

Systeembouw, rationalisatie en standaardisatie, normalisatie
Die ideologische meningsverschillen traden minder aan het licht tijdens de
discussie over de vraag of de zogenaamde systeembouw wellicht een vol
waardig, betaalbaar en sneller alternatief bood voor de traditionele, ’ambachtelijke' bouwwijze.
Onder systeembouw worden bouwwijzen verstaan die bij bouw in grote
series of van grote eenheden door systematisering van het produktieproces
in het algemeen en van de uitvoeringstechniek in het bijzonder, tijd-, geld
e n /o f arbeidsbesparing, alsmede kwaliteitsverbetering beogen in vergelij
king met de traditionele bouw. Het onderscheid met de traditionele bouw is
overigens niet scherp, omdat zich ook daar elementen als herhaling, prefabricage, arbeidsverdeling, rationalisatie en mechanisatie voordoen. Bij de
systeembouw worden deze technieken echter op grotere schaal of conse
quenter toegepast. Integrale systematisering leverde in die tijd in de regel
echter een beperkt assortiment op, een zekere eenvormigheid in het bouwprodukt, en werd pas bij zeer grote series doeltreffend geacht. Bij de meeste
bouwsystemen wordt doorgaans een compromis gezocht. Vaak worden zo
veel mogelijk onderdelen in eigen of toeleverende fabrieken gemaakt, de
zogenaamde prefabricage. De bouwelementen worden op het werk aange
voerd. De arbeid op de bouwplaats lijkt meer op monteren dan op bouwen.
Men spreekt in die gevallen dan ook van montagebouw.164 Overigens wor
den de termen systeembouw en montagebouw vaak door elkaar gebruikt.
Het nut van de systeembouw was tijdens de ambtsperiode van In ’t Veld
een 'hot issue'. De minister zelf, die bij de realisering van zijn bouwplan
nen kampte met een groot tekort aan traditionele bouwmaterialen (hout
was schaars, maar vooral ook de binnenlandse baksteenproduktie baarde
zorgen) en met name ook met een gebrek aan vakbekwame bouwarbeiders,
toonde zich een groot voorstander van de systeembouw. Hij maakte propa
ganda voor deze bouwwijze door de zogenaamde contigentstoeslag te hand
haven: montage woningen telden voor slechts driekwart mee in de toegewe
zen woningcontingenten, hetgeen voor opdrachtgevers zoals de gemeenten
uiteraard zeer aantrekkelijk was. Daarnaast nam de minister een aantal
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maatregelen om de systeembouwers in de gelegenheid te stellen concurre
rend te werken tegen de traditionele bouw en hun systemen zo te verbete
ren, dat overheidssteun op termijn overbodig zou worden. Daarom hand
haafde hij de zogenaamde montagetoeslag, waardoor montagewoningen de
eerste jaren wat meer mochten kosten dan de traditionele woningen. Bo
vendien werd de systeembouwers een bepaalde afzet gegarandeerd door zo
wel in 1949 als in 1950 10.000 woningen te reserveren, waarvoor de uitvoe
ring in systeem bouw voorgeschreven was. Voorts werd in 1950 in de
Wederopbouwwet (art. 20 2e lid) vastgelegd, dat afwijking van gemeentelij
ke bouwvoorschriften mogelijk was bij toepassing van door de minister
aangewezen en bekend gemaakte bouwsystemen.165
Geheel in de geest van het naoorlogse industrieel elan getuigde In 't Veld
regelmatig van zijn enthousiasme voor de systeembouw. In 1948 schreef hij
bijvoorbeeld in zijn MvT op de begroting: Teneinde de woningproductie zo
hoog mogelijk op te voeren, zal de bouw van montagewoningen, welke tot
nu toe in het experimenteerstadium verkeerde, met kracht worden voortge
zet. Na de aanloop in 1947 en 1948 mag worden verwacht, dat in 1949 tot de
bouw van belangrijke series montagewoningen kan worden overgegaan.’
De minister moest daarbij wel aan tekenen, dat pas in 1949 de produktie van
montagewoningen het niveau zou bereiken, dat oorspronkelijk voor 1948
was voorzien.166 Het volgende jaar herhaalde In 't Veld zijn standpunt, dat
nog kracht werd bijgezet door een reservering van ƒ5 miljoen op de be
groting, voor het geval er zich moeilijkheden bij de financiering mochten
voordoen. In 1950 toonde In 't Veld zich zo mogelijk nog optimistischer nu
het er op begon te lijken, dat enkele systemen ook zonder overheidssteun
konden concurreren met de traditionele bouwmethoden en de toeslagen
dus konden verdwijnen. Verwachtte hij in 1949 nog dat niet meer dan
10.000 montagewoningen per jaar geplaatst zouden kunnen worden, tenzij
de kosten spectaculair zouden dalen, een jaar later meende hij dat op een
woningproduktie van 55.000 stuks er 10 ct 15.000 van het type montagewo
ningen moesten zijn.167
Hoewel het parlement over het algemeen In 't Velds geestdrift voor de
systeem bouw wel kon billijken, voelden sommige parlem entariërs zich
soms geroepen zijn enthousiasme wat te temperen. Terwijl sommigen, zo
als Ten Hagen (PvdA) en Gortzak (CPN), de minister maanden niet al te
hard van stapel te lopen en de systeembouw alleen als aanvulling daar toe
te passen waar een tekort was aan vakbekwame arbeidskrachten, verweet de
KVP de bewindsman bij de behandeling van de begroting voor 1949 impli
ciet, dat hij onvoldoende voorwaarden schiep voor een gezonde toekomst
van de moderne bouwsystemen. Politiek zwaargewicht Andriessen, KVPpartijvoorzitter en voormalig voorzitter van de RK Bouwvakarbeidersbond
'St. Joseph’, liet in de Tweede Kamer een geluid horen, dat uit de mond van
een katholiek politicus nogal uitzonderlijk klonk. Juist omdat de systeem
bouw prioriteit verdiende, zou zij centraal geregeld moeten worden, zodat
de industrie tijdig van een behoorlijke afzet verzekerd was en de produktie
zich naar de planning kon richten, zo betoogde hij. Zo nodig zou montage
bouw zelfs verplichtend aan gemeentebesturen moeten worden opgelegd.
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Verder meende Andriessen, dat de financiering nog verbetering behoefde.
Vlotte betaling en een behoorlijk systeem van voorfinanciering waren,
naast continuïteit in de produktie, levensvoorwaarden voor de kapitaalin
tensieve industriële bouwbedrijven. De systeembouwers hadden immers al
hoge kosten gemaakt voor zij aan het werk op de bouwplaats begonnen.
Partijgenoot Kraaijvanger voegde daar later in de Eerste Kamer nog aan toe,
dat zo’n systeem van voorfinanciering weliswaar in theorie bestond, maar
dat in de praktijk de opdrachtgever, de gemeente, het tijdstip van de uitbeta
ling van de termijnen bleek te bepalen.168
Het feit dat de bouwkosten van de systeembouw vooralsnog hoger lagen
dan die van de traditionele bouw, ontlokte merkwaardig genoeg weinig kri
tiek.169 De minister had dergelijke kritiek bij voorbaat gesmoord door zijn
verweer, dat het kostenprobleem van tijdelijke aard zou zijn (na afschaffing
van de bevoorrechting van de systeembouw zouden de zwakkere producen
ten vanzelf afvallen). Bovendien had hij nooit de illusie gehad dat systeem
bouw sneller en voordeliger zou zijn dan de traditonele bouw. Hij had de
systeembouw enkel gestimuleerd omdat het tekort aan geschoolde arbeids
krachten zo groot was.170
Enigszins overdreven kan gesteld worden dat de kritiek in het parlement
op de uiterlijke vormgeving van de produkten van de systeembouw de af
sluiting van een fase in het wederopbouwproces markeert. Het is immers
opmerkelijk dat het parlement na enkele jaren ervaring met de systeem
bouw klaarblijkelijk niet alleen meer keek naar de meest primaire behoef
ten - vier buitenmuren en een dak boven het hoofd -, en het ook niet bleef
steken in het hier en nu, maar dat sommige kamerleden zich ook zorgen
maakten over de esthetische kant van het bouwprodukt en dat zij zich te
vens realiseerden dat voor de toekomst werd gebouwd.
Hoewel het punt al eerder incidenteel aan de orde was geweest171, ont
spon zich in beide Kamers een debat over deze aspecten bij de behandeling
van de begroting voor 1951. Wederom nam Andriessen het voortouw. Nu
de systeembouw niet langer financieel gesteund werd, moest er voor wor
den gewaakt dat het geïnvesteerde bedrag van zo'n ƒ25 miljoen niet weer
op korte termijn verloren ging, zo redeneerde hij. De aversie die er blijkbaar
nog steeds tegen de uiterlijk minder aantrekkelijke systeembouw bestond
moest daarom overwonnen worden, niet alleen door propaganda, maar ook
doordat de centrale overheid, zoals hij al eerder had bepleit, lagere organen
een bepaald aantal systeemwoningen moest toewijzen, als de omstandighe
den daartoe noodzaakten.172
In ’t Veld zag hierop zijn kans schoon de Kamer voor te lichten over ern
stige klachten van de systeembouwers, die meenden dat voor hun produk
ten veel te weinig belangstelling bestond. De minister sloot zich hierbij aan
door zijn onverholen ergernis te spuien over de verspilling in het bouwbe
drijf, waaronder hij niet alleen het gebruik van marmeren schoorsteen
mantels, maar ook overbodig wandtegelwerk en de installatie van Lipssloten begreep. Systeembouwers daarentegen werden geplaagd door irrelevante
bouwvoorschriften. 'En passant' kregen de architecten, die 'het individuele
karakter’ van de woning wilden bewaren, een veeg uit de pan; ’Het zal mij
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een zorg zijn of er kleine verschillen zijn in de plattegronden. En zo zullen
de meeste huurders er (ook) wel over denken. Misschien is het een nog er
ger ketterij, als ik zeg, dat ook de raamprofielen mij maar matig interesse
ren.' Het accent zou volgens In 't Veld moeten verschuiven van de indivi
duele woning naar het complex, van de architectuur naar de stedebouw.173
Met name Gortzak (CPN) toonde zich gepikeerd over de uitlatingen van
In 't Veld. Hij nam de architecten ondubbelzinnig tegen de minister en de
systeembouwers in bescherming: 'Het is mij bekend, dat, wanneer de montagebouwers van zich zelf een huis bouwen, zij er niet tegen opzien de me
ning van de architecten op te volgen, ook al wijkt hij dan van de gangbare
maten, die in de montagebouw bestaan, af. Er is - en ik bewonder dat in de
Nederlandse architecten - een zeer ernstige weerstand, die tot nog toe niet
gebroken is kunnen worden, tegen de pogingen om het peil van de Neder
landse architectuur en volkshuisvesting aan te tasten. (...) Dat behoeft geen
kapitteling, noch van bouwers, noch van de Minister, maar daarvoor moet
men de grootste waardering hebben, omdat de architecten in het algemeen,
anders dan vele bouwers, niet in de eerste plaats architect zijn om zo spoe
dig mogelijk veel geld te verdienen, maar dit zijn uit roeping, omdat zij
dienaars willen zijn van de cultuur in het algemeen en van de bevordering
van een goede volkshuisvesting in het bijzonder.’ Hij voegde er aan toe dat,
daar waar In 't Veld verspilling signaleerde, hij zelf onaanvaardbare pogin
gen zag op de bouwkosten te beknibbelen: geen centrale verwarming of
warmwatervoorzieningen, kamers 'en suite’ zonder schuifdeuren, slaapka
mers zonder behangetje, slechte heipalen etc.174 In antwoord op Gortzak
wilde In ’t Veld nog niet toegeven, dat het woonpeil inderdaad te wensen
overliet, maar naar aanleiding van opmerkingen van Gortzaks partijgenoot
Brandenburg in de Eerste Kamer kon hij toch niet langer ontkennen dat het
woongerief in Nederland achterop dreigde te raken waar het centrale voor
zieningen (e.v., warm water etc.) betrof.175
Is het al voorstelbaar dat Gortzak, voormalig timmerman in de bouw, ge
raakt was door de uitlatingen van In 't Veld, wellicht gold dat nog meer
voor KVP-senator Kraaijvanger, civiel ingenieur en architect, die, afstand
nemend van zijn partijgenoot Andriessen in de Tweede Kamer, eveneens
protesteerde tegen een te ver doorgevoerde eenvormigheid en tegen een
onderschatting van de waarde van het architectonisch uiterlijk.176
In 't Veld kreeg wèl bijval van VVD-woordvoerder H.D. Louwes: 'Ik ben
zeer bang voor opzettelijke mooibouw. Ik geloof in eerlijke bouw, in bouw
van binnenuit. Men moet bouwen wat men nodig heeft, wat doelmatig is
en wat in ons klimaat zo weinig mogelijk onderhoud vraagt. Het is mis
schien een geloof uit het ongerijmde, maar ik geloof, dat de bouwwerken
daardoor juist mooi worden.'177 Daarop zette Kraaijvanger de VVD’er, die
'bijna in verrukking kwam, toen hij zei, dat wij in deze tijd eerlijk ar
moedig moeten bouwen', hardhandig in de hoek. Louwes vergat, dat de ar
moede na zestig jaar nög van de gebouwen af te lezen zou zijn. Dat Louwes
dit over het hoofd zag, weet Kraaijvanger aan diens wortels in het boeren
bedrijf, 'waarin men jaarlijks het product van zijn arbeid, de oogst, weg
m a a it'.178 Waarop In ’t Veld het debatje afsloot met de belofte te zullen
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streven, niet naar armoedig, maar naar sober bouwen. Hij zag daar in ieder
geval geen bezwaar in omdat 'de soberheid dikwijls een zuiverder schoon
heid te aanschouwen geeft, dan de opsmuk'.179
Ernstiger dan In 't Velds conclusie, dat aan sober bouwen niet viel te ont
komen, was echter Kraaijvangers constatering in hetzelfde debat, dat de sys
teembouw er maar nauwelijks in slaagde concurrerend te produceren. Hij
wilde zich, gezien het nog steeds heersende tekort aan vakbekwame arbeids
krachten, niet rigoureus tegen de systeembouw verzetten, maar hij ver
wachtte er ook niet veel meer van.180 Hiermee gaf Kraaijvanger blijk van
een vooruitziende blik. Vooruitziender in ieder geval dan die van In 't
Veld, die meende dat de systeembouwers het verder wel zonder overheids
steun zouden kunnen redden. Deze plotselinge omslag in het beleid bracht
de bedrijfstak in groot gevaar. De continuïteit in de vorm van een afzetgarantie werd verbroken. Na 1951 liep de produktie van systeemwoningen
fors terug. Het zou duren tot in de jaren zestig, voordat zij weer een sub
stantiële bijdrage aan de bouwproduktie kon leveren.181 Kraaijvanger had
erop gewezen, dat de positie van de systeembouwers minder florissant was
dan het leek, omdat ook in de traditionele bouw de rationalisatie, de stan
daardisatie, de normalisatie en de verwerking van fabrieksprodukten al in
ruime mate was doorgedrongen. In zekere zin had In 't Veld, die vergaande
rationalisatie en standaardisatie zeer had gepropageerd en gestimuleerd,
zijn troetelkind, de systeembouw, zelf om zeep gebracht.
Het streven naar standaardisatie, rationalisatie en normalisatie van de
bouw werd uiteraard vooral ingegeven door de wens beperking van de
bouwkosten te paren aan kwaliteitsbewaking. Eén van de mogelijkheden
om dit te bereiken was gelegen in van overheidswege te geven voorschrif
ten voor de bouw van gesubsidieerde woningen. Zo waren in 1946 al de
(nog niet verplichtende) 'Voorlopige wenken voor het ontwerpen van eengezinshuizen’ en een jaar later de 'Voorlopige wenken voor het ontwerpen
van meergezinshuizen' verschenen. Deze wenken hadden betrekking op
zaken als vormgeving, grootte, indeling, constructie en afwerking van de
w oningen.
In 1951 werden de 'Voorlopige wenken’ vervangen door de 'Voorschrif
ten en wenken voor het ontwerpen van woningen', die werden vastgesteld
bij beschikking van 17 februari.182 De wenken hadden betrekking op vorm,
indeling en constructie van de woningen, de voorschriften daarentegen op
zaken als badgelegenheid, privaten, kasten en balkons. Siraa concludeert in
zijn studie over de geschiedenis van het departement op gezag van het
Rapport van de Commissie Uniforme Bebouwing uit 1956, dat de 'Voor
schriften en wenken' zeker tot uniformering, een zekere middelmaat en
een gebrek aan diversiteit hebben geleid, te meer daar de minima die in de
voorschriften waren vastgelegd onder druk van economische factoren tot
norm werden.183
Werden de 'Voorschriften en wenken' gezien als een middel tot 'indirec
te normalisatie', er werden ook activiteiten ontwikkeld tot 'directe normali
satie'. Al direct na de oorlog werden, overigens zonder veel succes, ten departemente voorbeeldplannen gemaakt, waarvan de kwaliteit in verhou149
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ding tot de bouwkosten vrij hoog was. Effectiever waren de woningplattegronden, die door de Stichting Efficiënte Woningbouw van het Bouwcen
trum te Rotterdam in het tijdschrift Bouw werden gepubliceerd en die in de
gesubsidieerde woningbouw veel invloed hebben gehad.
Een ander belangrijk verschijnsel was het streven naar unificatie van de
gemeentelijke bouw verordeningen, waarvan de grote verschillen de uit
voering van standaardplattegronden en industriële bouwmethoden be
moeilijkten, de mogelijkheid ingevolge artikel 20 van de Wederopbouwwet
bij bepaalde bouwsystemen de gemeentelijke bouwvoorschriften te omzei
len184 ten spijt. Hoewel in 1949 al een Studiecommissie Bouwvoorschriften
was ingesteld, leidden haar adviezen pas in 1956 tot bindende maatregelen
via het Besluit Uniforme Bouwvoorschriften, omdat de meeste gemeenten
op aanraden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in af
wachting van de nieuwe Woningwet niet tot vrijwillige aanpassing van de
bouwverordeningen wensten over te gaan.185
Een eerdere poging van In 't Veld in deze richting was voor een belang
rijk deel afgeketst op het verlangen van de gemeenten en van de meerder
heid van het parlement de gemeentelijke autonomie inzake het volkshuis
vestingsbeleid zo volledig mogelijk te handhaven. Tijdens de behandeling
van de begroting voor 1951 in de Eerste Kamer kondigde de minister, een
groot pleitbezorger van standaardisatie van de bouwvoorschriften186, een
wetsontwerp aan tot wijziging van de W ederopbouwwet, dat hem de be
voegdheid zou geven algemene voorschriften uit te vaardigen, waarvoor de
overeenkom stige bepalingen van gemeentelijke bouwverordeningen zou
den moeten wijken. Hij had hierover lang geaarzeld, zo zei hij, 'omdat ik
de gemeentelijke autonomie, zoals bekend is, een zeer warm hart toedraag,
maar als ik zie tot welke onzinnigheden de afwijkingen in de bepalingen
van de gemeentelijke bouwverordeningen in de praktijk dikwijls leiden,
meen ik, dat het in deze omstandigheden niet langer verantwoord is om
daar verder maar lauw tegenover te staan'.187 Een meerderheid van de
Tweede Kamer meende echter, dat de bevoegdheid van de Kroon zich niet
mocht uitstrekken tot die bepalingen van de bouwverordening, waarin het
gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid tot uitdrukking werd gebracht, zoals
die betreffende de grootte en de indeling van de woningen, het aantal ver
trekken etc. De m inister m ocht slechts ingrijpen bij voorschriften van
bouw technische aard, zoals die aangaande de hoogte van vertrekken, de
afmeting van trappen en de hechtheid van vloeren. Het in die zin geamen
deerde ontwerp werd in april 1952 tot wet verheven.188
Nu In 't Velds streven naar systeembouw en rationalisatie van de bouwproduktie leek te mislukken, bleef voor de overheid weinig méér over dan
de bevordering van een efficiëntere aanbestedingspolitiek, beter onderwijs,
een beter leerlingstelsel in het bouw bedrijf en ruimere prestatiebeloning,
zodat de arbeider tot een grotere inspanning zou worden aangespoord.189
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De Bouma-woningen
KVP-senator Kraaijvanger moet in de ogen van In 't Veld wel een onaange
naam mens geweest zijn, die de minister zijn succesjes misgunde. Niet al
leen zette hij, zoals we in de vorige paragraaf zagen, kritische kanttekenin
gen bij de m ogelijkheden van de systeembouw, ook zette hij tijdens het
zelfde debat over de begroting voor 1951 een forse domper op de euforie
over de zogenaamde goedkope woningbouw, die zijn ontstaan dankte aan
de zogeheten ’Bouma-stunt’. Waar het voor In ’t Veld vast stond, dat de
’Boum a-stunt’ een gunstige directe en indirecte invloed op de verlaging
van de bouwkosten had uitgeoefend, hield Kraaijvanger vol dat hier sprake
was van gezichtsbedrog, omdat de kosten nu door de lagere overheden wer
den gedragen. De goedkope Bouma-woningen zouden volgens hem niet ge
bouwd kunnen worden, als de gemeenten de bouwgrond niet relatief goed
koop ter beschikking stelden of het kapitaal niet tegen een lage rente ver
strekten. Bovendien werden er concessies gedaan aan grootte en kwaliteit
van de woningen. 'Persoonlijk ben ik van oordeel, dat de betekenis van de
Bouma-woningen voor de Nederlandse volkshuisvesting is overschat', zo
concludeerde Kraaijvanger wat zuur.190
Het is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt, dat de parle
mentariër en de bewindsman zo lijnrecht tegenover elkaar stonden in hun
appreciatie van de Bouma-woningbouw. Hoewel Kraaijvangers argumenta
tie ongetwijfeld hout sneed, moet men In 't Veld toegeven, dat het Boumaproject de weg opende voor een nieuwe wijze van financiering, die voor de
overheid in principe voordelig zou moeten zijn.
In het najaar van 1949 lanceerde de Bussumse wethouder L. Bouma zeer
uitgekiende bouwplannen voor arbeiderswoningen, waarvan de stichtingskosten slechts ƒ7000 bedroegen, zo'n ƒ2000 minder dan gebruikelijk. Hier
door kon de jaarlijkse rijksbijdrage in de exploitatie uiteraard ook veel lager
uitvallen dan gangbaar was, namelijk ƒ100 per jaar per woning in plaats
van de gebruikelijke ƒ250 tot ƒ400 per jaar per woning.191
Hoewel de plannen van Bouma bouwtechnisch gezien weinig spectacu
lairs boden - zij streefden voornamelijk uiterste soberheid en vergaande ra
tionalisering van het bouwproces door middel van prefabricage na - waren
zij in zoverre uitzonderlijk, dat de wethouder met een kant en klaar pakket
voorstellen naar de minister stapte, voorstellen die zowel voor het Rijk als
voor de woningbouw gunstig waren. In ’t Veld was zeer enthousiast over
de plannen. Hij maakte zijn reactie dan ook niet gewoontegetrouw door
middel van een droge circulaire wereldkundig, maar gaf deze begin 1950
met veel ophef tijdens de opening van het woningbouwcentrum van het
Bouwcentrum te Rotterdam.192
De minister beleed zijn enthousiasme niet alleen met woorden: Boumawoningen mochten buiten het aan de gemeenten toegewezen woningcontingent om gebouwd worden, een voorrecht dat niet alleen aan de gemeente
Bussum ten deel viel, maar, onder de wat oubollige leuze 'Wie kan wat
Bouma kan, is mijn man', aan elke gemeente die kans zag met een rijksbij-
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drage van niet meer dan ƒ100 per woning behoorlijke woningen te bouwen
voor een aanvaardbare huur.193
Voor het Rijk zaten zeer aantrekkelijke kanten aan deze Beschikking ver
minderde bijdragen woningwetbouw 1950 (Stcrt. 17 febr. 1950, nr. 35). Niet
alleen lagen de bijdragen substantieel lager, de bijdrage was bovendien ge
fixeerd op een vast bedrag, zodat de risico's voor een belangrijk deel werden
afgewenteld op de gemeenten. Terwijl voorheen de rijksbijdragen ter finan
ciering van de onrendabele top de sluitpost bij de volkswoningbouw vorm
den, werden nu de huren weer de sluitpost. Hiermee poogde de overheid
beperking van de bouwkosten te stimuleren en zette zij een trend voor toe
komstige bijdragen- en premieregelingen.194
De respons op het aanbod van de minister was zeer groot. Tientallen
plannen, rijp en groen, werden bij het departement ingediend, niet alleen
door gemeenten maar ook door particulieren. Terwijl het oorspronkelijk in
de bedoeling lag in 1950 niet meer dan 6 è 7.000 woningen op grond van de
ministeriële beschikking te bouw en195, meent Siraa te weten, dat er uitein
delijk ongeveer 20.000 woningwetwoningen met een dergelijke verminder
de bijdrage tot stand zouden zijn gekomen.196
Toch waren ook de nadelen van het begin af aan duidelijk. De Boumawoningen boden minder woongenot voor hogere huren dan gebruikelijk.
In de regel ging het om kleine woningen, zonder luxe en met een minimale
afwerking voor wat betreft betegeling, behang en verfwerk. Een ander na
deel was, dat de Bouma-bouw uitging van grote complexen, zodat alleen
middelgrote gemeenten van de regeling konden profiteren; voor kleine ge
meenten waren de projecten te grootschalig, voor de allergrootste gemeen
ten was de bouwgrond te duur om aan de eisen betreffende de beperking
van de stichtingskosten te kunnen voldoen. Niettemin had het aspect van
de bouwkostenbeheersing zo veel aantrekkelijks, dat doorgaans ook de cri
tici het voordeel van de twijfel aan de Bouma-plannen gaven. Zo conclu
deerde redactielid A. Kleijn in De Nederlandse Gemeente, na alle nadelen
op een rijtje te hebben gezet, toch met nauw verholen bewondering: '(...)
deze regeling is een tactisch zeer geslaagde zet gebleken, een linkse-directe
tegen een te hoge bouwprijs, die zich lelijk begon vast te zetten rond de be
faamde ƒ31,50 per m3.'197
In het VV van de Tweede Kamer over de begroting voor 1951 werd door
vele leden opgemerkt, dat volgens het tijdschrift Bouw dd. 22 juli 1950 de
zogenaamde goedkope bouwplannen helemaal niet goedkoper waren dan
de traditionele projecten, maar In 't Veld wist deze aanval gemakkelijk te
pareren. Het tijdschrift vermeldde basisprijzen, waarop in de traditionele
bouw toeslagen werden verleend voor allerlei extra’s, correcties die de goed
kope bouw niet kende.198 Behalve Kraaijvanger, die wij aan het begin van
deze paragraaf al aan het woord lieten, oordeelde eigenlijk alleen PvdAsenator Woudenberg vrij kritisch over het plan-Bouma. Hij koesterde geen
bezwaren tegen het plan zelf, dat hij overigens 'niet zo hemelbestormend'
vond, maar hij waarschuwde wel dat het plan niet ten koste van het be
staande peil van de volkshuisvesting mocht gaan. Maar deze eis, gesteld in
1950, was voor Woudenberg klaarblijkelijk rekbaar, want toen een jaar later
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een aantal deskundigen opmerkte, dat door het bouwen met verminderde
premie het woonpeil wel degelijk was aangetast, sprak hij sussend: 'Ik heb
persoonlijk nog geen aanleiding te zeggen, dat deze woningen kennelijk zo
veel slechter zijn dan datgene, dat op de traditionele wijze, met de volledige
prem ie, is gebouwd, maar ik geloof toch wel, dat het nodig is, dat de
aandacht van de Minister hierop gevestigd blijft, want wij zouden hier het
paard achter de wagen spannen.’199 In ’t Veld had toen echter al aangekondigd een nieuw financieringssysteem te zullen ontwerpen, waardoor de ver
minderde bijdragen niet meer zouden worden toegepast.200

De woninggrootte
Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer in 1948 bereed
KVP-fractievoorzitter C.P.M. Romme één van de katholieke stokpaardjes,
de gezinspolitiek: '(...) de betekenis van het gezonde gezin is voor onze
volksgemeenschap zo centraal, dat in onze politiek het gezin in het alge
meen belang een centrale plaats moet innemen. (...) Wanneer ons daarbij
soms een zekere felheid bevangt, dan moet niemand ons dit kwalijk ne
men. Die felheid, Mijnheer de Voorzitter, is dan de weerslag van ons in
zicht in de fundamentele betekenis van het gezonde gezin voor een gezond
volk.' Romme had met voldoening uit de regeringsverklaring gehoord, 'dat
met de belangen van de kinderrijke gezinnen rekening zal worden gehou
den bij de belastingpolitiek, bij het sociale beleid en bij de woningbouw'.
Immers wat gezinspolitiek betrof vormde Nederland 'een soort oase in de
wereld om ons heen'.201
Een jaar later tapte Romme uit een heel ander vaatje. Met zijn waarde
ring voor de gezinspolitiek van het kabinet was het voorlopig gedaan. Naar
aanleiding van een recente ministeriële beschikking, die bedoelde de inhoud van particulier gebouwde woningen aan banden te leggen, schreef hij
op 5 september 1949 in de Volkskrant: 'De bedoelde beschikking is genomen
om het bij het beperkte bouwvolume langs deze weg mogelijk te maken
meer gezinnen te helpen en in de tweede plaats wordt medegedeeld dat de
huren van woningen, met een inhoud groter dan 325 (375) m3 worden vrij
gelaten, zoals men in het antwoord (op vragen van KVP-woordvoerder An
driessen in de Tweede Kamer, JR) kan lezen. Wij vinden het streven meer
gezinnen te helpen uiteraard loffelijk, mits daarbij niet uit het oog wordt
verloren de in gezinnen verenigde mensen, waar het tenslotte daarbij toch
om gaat. Grote gezinnen, uit brede kringen van onze bevolking komen bij
deze nieuwe grenstrekking van de Minister in het gedrang.' Romme ver
wees fijntjes naar het regeringsprogramma, waarmee zowel het beperken
van de rijkssteun, alsook het vrijlaten van de huren voor grotere woningen
in strijd was: 'Wij begrijpen dit alles niet goed van deze regering met dit
program. Het is niet aan te nemen, dat het laatste woord over deze zaak
reeds gesproken zal zijn.'202
De ministeriële beschikking van 10 augustus 1949 ( Stcrt. 1949, nr. 157) was
inderdaad ongunstig voor grote gezinnen. De 'gezonde bevolkingsuitgroei',
zoals het in katholieke kringen heette203, werd bedreigd. De toegestane
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maximale inhoud van gesubsidieerde particuliere woningen werd verlaagd
van 500 m3 tot 375 m3 voor eengezinswoningen, respectievelijk 325 m3 voor
m eergezinswoningen. Vanaf 1 septem ber 1949 zouden aanvragen voor
steun uit de rijkskas voor de bouw van grotere woningen niet meer in be
handeling worden genomen en werden de huren van grotere woningen
vrijgegeven. Overigens was in juni 1948 al bij circulaire bekend gemaakt,
dat bij complexen woningwetwoningen, te bouwen voor gezinnen van ge
middelde grootte, de gemiddelde woninginhoud de 260 m3 niet te boven
mocht gaan. De beperkte financiële middelen en het beperkte bouwvolume
zouden de minister tot deze maatregelen hebben gedwongen.204 Een serieus
conflict over de woningbouw leek geboren, waarbij de confessionele partij
en, en met name de KVP, tegenover minister In 't Veld en zijn partijgeno
ten van de PvdA stonden. De tegenstellingen tekenden zich al duidelijk af
tijdens het debat over de begroting van het departement voor 1949. Bij de
discussie over de 260 m3-norm voor woningwetwoningen van gemiddelde
grootte kon In 't Veld nog zo veel argumenten aandragen, zijn tegenstan
ders lieten zich niet echt overtuigen. Ook al verzekerde hij het parlement,
dat aan de sociaal-hygiënische en de culturele eisen zou worden voldaan,
dat het economisch mogelijke consequent zou worden gepaard aan het so
ciaal wenselijke, dat er rekening zou worden gehouden met de gemiddelde
gezinsgrootte per provincie en dat het geenszins in zijn bedoeling lag het
woonpeil aan te tasten, toch eiste de KVP bij monde van Steinmetz uit
naam van de geestelijke gezondheid een behoorlijk aantal woningen voor
kinderrijke gezinnen, een eis waarbij de fracties van de ARP en de VVD
zich volmondig aansloten. Slechts Ten Hagen verklaarde namens de PvdA
dat het bouwen voor grote gezinnen naar zijn oordeel geen enkele prioriteit
behoefde.205
Zoals wel vaker gebeurde, probeerde de minister een middenpositie in te
nemen. Hij zou streven naar een 'redelijk getal' woningen voor grote ge
zinnen, gebaseerd op de jongste volkstellingen. Het woningpeil kon niet
worden verhoogd, maar het mocht evenmin worden verlaagd.206 In de Eer
ste Kamer werd de discussie nog eens dunnetjes overgedaan, waarbij In 't
Veld zelfs het argument gebruikte, dat niet te veel grote woningen gebouwd
mochten worden met het oog op de vergrijzing van de bevolking207, een
stelling waarvan het visionair gehalte de fantasie van de Kamerleden te
boven ging.208
Een jaar later werden de tegenstellingen als gevolg van de ministeriële
beschikking van 10 augustus 1949 fors aangescherpt. Ten Hagen beschul
digde de pers, waarschijnlijk niet in de laatste plaats doelend op de schriftu
ren van Romme, van 'onwelwillende kritiek' op de minister: 'Men wil het
nog vaak doen voorkomen of alleen bepaalde partijen gezinspolitiek willen
voeren en dit van een socialistische Minister feitelijk niet te verwachten is.'
Ten Hagen weersprak deze suggestie. In 't Velds beleid was wel degelijk deel
van een constructieve gezinspolitiek. De maximale woninginhoud was
aanzienlijk groter dan voor de oorlog en de gewraakte maatregel trof alleen
woningzoekende arbeidersgezinnen met meer dan elf kinderen, gezinnen
waarvoor wel een aanvullende financiële regeling mogelijk zou zijn.209 Ten
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Hagen stelde het dilemma scherp: 'Het probleem is thans niet: een grote of
kleine woning, maar een kleine woning of geen woning.'210
De ARP was inmiddels overtuigd geraakt van de noodzaak zo veel moge
lijk, zij het kleine woningen te bouwen. Woordvoerder Stapelkamp verde
digde deze ommezwaai door met klem te wijzen op het 'morele en geeste
lijke kwaad, dat voortkomt uit het feit, dat jongelui, die de huwbare leeftijd
hebben bereikt, jaren moeten wachten voor ze voor toewijzing van een
woning in aanmerking komen'.211 Andriessen stemde in hoge mate met
Stapelkamp in, maar hoewel hij die zedelijke nood diep betreurde, weigerde
hij het beleid van de minister aangaande de woninggrootte te sanctioneren.
Hij hield Ten Hagen cijfers voor die weliswaar een beetje gedateerd, maar
desalniettemin alarmerend waren. Op 31 mei 1947 woonden van de huis
houdens van zeven personen er 1559 in woningen van één vertrek, 6928 in
woningen van twee vertrekken; 328 huishoudens van tien personen woon
den in een woning met één vertrek, 1456 van deze gezinnen in woningen
met twee vertrekken; 149 gezinnen van twaalf en meer personen bewoon
den een éénkamerwoning, 831 een woning met twee vertrekken.212
Desondanks bleef In 't Veld andere accenten aanbrengen. Differentiatie
van de woninggrootte was het wachtwoord, dat hij vanaf 1949 hanteerde.
Gemeentebesturen zouden veel meer woningen binnen het toegewezen vo
lume kunnen bouwen, als zij een juiste verhouding tussen kleine, middel
grote en grote woningen aanhielden. Bevolkingsprognoses en een prognose
van de gezinssamenstelling tot 1960 zouden daarbij behulpzaam kunnen
zijn. Hoewel het beleid terzake onder de gemeentelijke verantwoordelijk
heid viel, stelde In 't Veld toch voor eerst de kleine woningen te bouwen en
de grotere te laten wachten tot 1953 of 1954. Gemeenteverordeningen die
bepaalden dat geen woningen gebouwd mochten worden met minder dan
drie slaapkam ers, betitelde hij als 'zottigheden'.213 De minister wilde het
parlement wel in zoverre tegemoet komen, dat hij bereid was de maximale
woninggrootte voor financiering volgens de Financieringsregeling W o
ningbouw 1948 te stellen op 450 m3, onder voorwaarde dat deze woningen
alleen gebouwd zouden worden voor gezinnen met meer dan zes inwonen
de kinderen.214
Bij de behandeling van de begroting voor 1951 werd een voorlopige ba
lans opgemaakt. Er viel een onmiskenbare teruggang van de gemiddelde
woninginhoud te signaleren. Vele leden van de Tweede Kamer meenden
merkwaardig genoeg dat hiermee de behoefte aan de kleine woning bewe
zen was. Maar In 't Veld relativeerde deze inschatting, wellicht om de con
fessionelen tegemoet te komen. De gemiddelde woninginhoud zou sterk
fluctueren en er was geen zekerheid dat de dalende trend zich zou voortzet
ten. Hij bleef er op hameren dat een betere afstemming van de woning
grootte op de verschillende gezinsgrootten uit efficiency-overwegingen bit
tere noodzaak was.215 Tijdens de mondelinge begrotingsbehandeling moest
de minister echter toegeven, dat het misschien nog te vroeg was voor dif
ferentiatie: er was immers nog geen enkele woningcategorie waarvoor de
achterstand geheel was ingelopen. Voorlopig wilde hij een en ander nog
aan de gemeenten overlaten.
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Andriessen bleef twijfelen aan de zinnigheid van het beleid. Ook de toe
komst was weinig hoopgevend. De gemiddelde inhoud van woningwetwo
ningen was al gedaald van 306 m3 in 1946, via 288 m3 in 1948 tot 282 m3 in
1949. Nu de directeur-generaal voor de Volkshuisvesting had verklaard
zelfs een gemiddelde inhoud van 260 m3 nog aan de hoge kant te vinden,
was Andriessen zeer verontrust. Hij herinnerde er aan dat hier werk werd
verricht voor decennia. Hij betwijfelde nog steeds sterk of er voldoende wo
ningen waren, die een reële kans boden om tot een 'natuurlijke gezinsvor
m ing’ te komen, conform 'Christelijke beginselen, die Gode zij dank nog
steeds door ons aanvaard worden'.216 In 't Veld bevestigde de neergaande
lijn van de gemiddelde woninginhoud in de laatste jaren (al hanteerde hij
iets afwijkende cijfers) maar hij wees er ook op, dat deze woninginhoud nog
altijd aanmerkelijk hoger lag dan voor de oorlog.217
Hoe zeer de minister en de parlementariërs soms langs elkaar heenpraatten, bewees Kraaijvanger in de Eerste Kamer, waar hij probeerde de opvat
ting van In 't Veld en Ten Hagen dat de kleine woning prioriteit moest ge
nieten te weerleggen, maar waar hij hun gelijk in hoge mate bevestigde.
Kraaijvanger gaf toe dat de minister puur statistisch gezien wellicht gelijk
had door zoveel nadruk op de bouw van kleine woningen te leggen, ware
het niet dat er ook gezinnen waren die in te grote woningen woonden.
Verhuisdwang wees hij mèt de minister af, maar langs vrijwillige weg viel
ook niets te bereiken. De bereidwilligheid te verhuizen was er misschien
wel, maar de reservewoonruimte niet, zo betoogde Kraaijvanger, over het
hoofd ziend dat In ’t Velds kleinere woningen nu juist voortreffelijk daar
voor konden dienen. Kraaijvangers pleidooi tegen de kleinere woning ging
aldus door zijn eigen tegenstrijdigheid de mist in.218
Het is al met al niet verwonderlijk dat In ’t Veld voortging op de uitge
stippelde weg. W eliswaar kenden de 'Voorschriften en Wenken' van 1951
geen begrenzing van de gemiddelde woninginhoud per complex meer,
maar de maximuminhoud die voortaan afhankelijk werd gesteld van het
aantal te huisvesten personen, viel in vergelijking met de 'Voorlopige
Wenken' uit 1946 voor de grotere woningen ongunstiger uit. Een belangrijk
verschil was ook de lagere minimumoppervlakte per woning. Doordat ge
lijktijdig de rijksbijdrage werd verminderd, nam de druk op het kwaliteits
niveau van de woningwetwoning toe. Het probleem deed zich bij de premiewoningen aanmerkelijk minder voor, omdat een hogere kwaliteit di
rect in de huren doorwerkte. Er was voor de exploitant geen vuiltje aan de
lucht, zolang de woning verhuurbaar was.219

Het fiasco van de duplexwoningen
De departementale begroting voor het jaar 1950 werd aangevuld met een
fraaie grafiek onder de veelbelovende kop 'Hoe het inhalen van het w o
ningtekort kan worden versneld’.220 De grafiek liet zien, dat met relatief
geringe inspanning en kosten de woningnood zo’n vijf jaar eerder opgelost
kon zijn dan oorspronkelijk was voorzien, mits het Nederlandse volk voor
een aantal jaren de bouw van grote aantallen zogeheten duplexwoningen
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voor lief nam .221 Onder die duplexwoning diende men te verstaan een
nieuwbouwwoning die bestemd was voor één gezin, maar die was ingericht
om tijdelijk door twee gezinnen te worden bewoond, in de regel door de
woning op te splitsen in een kleine boven- en benedenwoning.

Hoe het inhalen van het woningtekort kan worden versneld
250000

Bron: H TK 1949-1950, p. 1181.

Dit duplexplan was typerend voor In 't Veld: groots van opzet en, als alles
meewerkte, te realiseren met relatief weinig middelen. Hij koos voor keuri
ge armoede in onvervalste jaren-vijftig-stijl, waarvan de gevolgen op lange
re termijn echter onvoldoende doordacht leken. Op het moment waarop
bovengenoemde grafiek verscheen, waren de prognoses over de produktie
van duplexwoningen al bijgesteld. Lanceerde In 't Veld begin 1949 nog een
meerjarenprogramma dat voor de periode 1950-1958 voorzag in de bouw
van 460.000 woningen, waarvan er 195.000 als duplexwoningen uitgevoerd
zouden moeten worden, hetzelfde jaar nog zag hij zich gedwongen een aan
gepast programma te presenteren, waarbinnen voor niet meer dan 72.000
duplexwoningen plaats was, omdat daarvoor weinig animo bestond.222
De weerstand tegen de duplexwoning verbaast overigens niet. Behalve de
nadelen die aan elke kleine woning kleefden (o.a. een rem op gezinsuitbrei
ding, gebrek aan garantie dat de doorstroming van zich uitbreidende gezin
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nen naar grotere woningen plaats zou kunnen vinden, een zekere inbreuk
op de gemeentelijke autonomie als druk zou worden uitgeoefend een be
paald woningtype te bouwen etc.)223 kende de duplexwoning ook nog speci
fieke, woningtype-gebonden nadelen: het wooncomfort in de bijzonder klei
ne woningen van soms niet meer dan 140 m3 inhoud was zeer laag (zo had
slechts de helft van deze woningen bad- of douchegelegenheid)224, terwijl de
huren bijzonder hoog lagen als gevolg van de snelle slijtage door de inten
sieve bewoning en omdat bovendien uit de huren reserves gevormd moes
ten worden om de toekomstige 'ontsplitsing' van de woning te financieren.
Er was echter geen enkele garantie dat die inderdaad plaats zou vinden.
De belangengroepen, zoals de woningcorporaties, stonden dan ook op
zijn zachtst gezegd nogal ambivalent tegenover de duplexwoning. W elis
waar had het Nederland Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
(NIVS) al bij het Woningcongres in 1948 en in een adres aan de minister in
maart 1948 de duplexwoning in principe als noodoplossing aanvaard, mits
een krachtige differentiatie naar woninggrootte gewaarborgd werd225, maar
desondanks stonden de kolommen van het Tijdschrift voor Volkshuisves
ting en Stedebouw , het orgaan van het NIVS en van de Nationale Woning
raad, evenals die van De Woningbouwvereniging vol kritiek op de duplexbouw .226Met name de onzekerheid over de vraag of, en zo ja, wanneer de
duplexwoningen weer zouden worden samengevoegd tot één woning van
normale om vang was voor velen doorslaggevend in het negatieve oordeel.
Maar zelfs als ontsplitsing wel zou plaatsvinden, dan nog zou een hele ge
neratie in veel te kleine woningen opgroeien, aangezien de woningnood op
zijn vroegst binnen tien h vijftien jaar zou zijn opgelost227
Net als bij de belangengroepen heerste in het parlement grote bezorgd
heid over de grootse duplexbouwplannen, maar kreeg de minister in de re
gel toch het voordeel van de twijfel. Zelfs de KVP aanvaardde de duplex
woning schoorvoetend als noodoplossing, mits er ook voldoende gebouwd
zou worden voor grote gezinnen. Bij monde van Steinmetz waarschuwde
de KVP in de Tweede Kamer voortdurend voor het op de loer liggende mo
rele gevaar: waar onvoldoende garantie werd gegeven voor een vlotte door
stroming naar een grotere woning bij op handen zijnde gezinsuitbreiding
'(wordt) het gevaar van kinderbeperking in de hand (...) gewerkt'.228
Alleen de CPN verklaarde zich mordicus tegen de duplexbouwplannen:
de enorme aantallen waarin de minister dacht, de onzekerheid of de wo
ningen inderdaad slechts tijdelijk in duplexvorm gebruikt zouden worden,
de beperkte mogelijkheid tot doorstroming en de verhoudingsgewijs veel te
hoge huren, maakten de plannen voor de communisten absoluut onver
teerbaar. Gortzak sprak in de Tweede Kamer ronduit van verspilling van
materiaal en arbeid: 'De duplexwoning is een vlucht uit de werkelijkheid,
een vlucht uit het tekort aan woningen dat wij hebben, en een poging om
dit tekort, in plaats van op massale wijze woningen te bouwen, door het
creëren van halve woningen op te lossen.’229
Hoewel In 't Veld de Tweede Kamer voorhield dat de doorstroming naar
grotere woningen gewaarborgd zou zijn als de gemeenten maar bereid wa
ren gebruik te maken van hun bevoegdheden krachtens de Woonruimte-
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wet 1947230 en hij verder probeerde de nadelen van de duplexbouw als
voordelen voor te stellen - zo zouden de geringe inhoud van de woningen
en de hoge huren de doorstroming bevorderen omdat zij de bewoners prik
kelden zo spoedig mogelijk naar andere woonruimte om te zien
kreeg hij
alleen van zijn partijgenoten onvoorwaardelijke steun.231
Ten Hagen ging in de Tweede Kamer zelfs aanzienlijk verder dan In ’t
Veld. Hij meende dat een aantal jaren met de bouw van enkel duplexwo
ningen kon worden volstaan omdat het aantal één-, twee- en driepersoons
huishoudens zeer groot was. Voorts schuwde hij een vergaande verhuisdwang niet. 'Men kan dus een vrijwel onbeperkt aantal duplexwoningen
bouwen. Hierbij moet dan als complement komen een zeer actieve huisves
tingspolitiek der gemeenten (met gebruikmaking van de Woonruimtewet,
JR). De kleine huishoudens moeten uit de normale woningen worden ge
nomen, aldus ruimte biedend voor gezinnen, die door uitbreiding in een
onhoudbare toestand zijn gekomen.' De volgende tien jaar zou daarom al
leen duplexbouw moeten plaats vinden, na enkele jaren zou de bouw van
normale woningen weer ter hand genomen kunnen worden en in de laat
ste fase zouden de duplexwoningen weer herenigd moeten worden tot
normale woningen. Op deze wijze zou directe bouw voor grote gezinnen
volstrekt overbodig zijn.232
In 't Veld vond de opvattingen van Ten Hagen wel wat erg vergaand.
Nadat KVP-senator Nijkamp zich bij de behandeling van de begroting voor
1949 had beklaagd over het zelotisme van Ten Hagen, verklaarde de minis
ter dat het niet goed zou zijn alleen duplexwoningen te bouwen. Hij had
ook rekening te houden met het grote gezin. De minister voelde er niets
voor de duplexwoningen dwingend aan de gemeenten voor te schrijven; de
gemeentebesturen moesten zelf maar bekijken hoe zij aan hun bouwvolu
me de nuttigste besteding konden geven.233
In 't Veld lijkt zich snel gerealiseerd te hebben dat juist hierdoor zijn
plannen gerede kans liepen te mislukken, maar aan een inbreuk op de ge
meentelijke autonomie wilde hij zich blijkbaar niet wagen. Toen de liberaal
Ritm eester de minister in 1949 vroeg of deze zijn gereduceerde plannen
voor de duplexbouw nu wèl meende te kunnen realiseren, wenste In ’t
Veld dat niet te garanderen.234 Hoewel hij nog een beetje optimisme eta
leerde door te stellen dat de propaganda voor de duplexwoning vrucht be
gon af te werpen235, was de realiteit anders: in dat jaar waren niet meer dan
1500 duplexwoningen gereed gekomen.236 Een jaar later wierp Ritmeester de
minister voor de voeten dat de animo om duplexwoningen te bouwen, de
intensieve propaganda ten spijt, alsmaar tanende was. Bovendien verweet
hij de minister dat deze zijn prognoses voortdurend bijstelde.237 Hoewel het
verwijt op d&t moment inderdaad een beetje voorbarig was, begon het
failliet van de duplexbouw zich toch af te tekenen. Uiteindelijk zijn er in
totaal niet meer dan ongeveer 17.000 duplexwoningen gebouwd.238
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Hoogbouw bespaart cultuurgrond
Rond 1950 werd voor het eerst serieus nagedacht over de mogelijkheden
van de hoogbouw.239 Naast besparing op arbeidskrachten en materiaal en
door centrale voorzieningen zou hoogbouw een besparing van kostbare
landbouwgrond en van zo mogelijk nog kostbaarder stedelijke bouwgrond
kunnen opleveren, hetgeen in een dicht bevolkt land bijzonder aantrekke
lijk was.240
Het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw wijdde
op 20 april 1951 een vergadering aan het thema: één- of meergezinswonin
gen. Het onderwerp werd van de sociaal-hygiënische, de economische en de
esthetische kant belicht. Opvallend is het optimisme dat de sprekers aan den
dag legden. Zo betoogde A. Querido dat de psychische gezondheid door
hoogbouw niet geschaad hoefde te worden 'indien de gedachte der woon
gemeenschap in een dergelijk woningblok verwezenlijkt wordt'. Een ande
re spreker, P.A. Leupen, was van mening dat de esthetiek bij de vormgeving
van één- of meergezinswoningen geen overheersende factor mocht zijn en
dat esthetische overwegingen dus geen belemmering voor de hoogbouw
konden zijn, een stelling die in het verslag van de vergadering in De Neder
landse Gemeente gretig werd onderschreven. Slechts de laatste spreker, J. de
Ranitz, liet een kritisch geluid horen. Hij beweerde dat een woongebouw
van vijf of meer woonlagen veel duurder zou zijn dan de bouw van eengezinshuizen of van meergezinshuizen in drie of vier woonlagen.241
Deze stelling werd door minister In ’t Veld opgepakt, toen hij bij de be
handeling van de begroting voor 1951 in de Eerste Kamer inging op de dis
cussie in het parlem ent over de wenselijkheid van hoogbouw, een ver
schijnsel waar hij zeker niet negatief tegenover stond. Hoewel hoger bou
wen dan in vier woonlagen nauwelijks cultuurgrond zou sparen, bijvoor
beeld omdat grotere complexen alleen bij een ruime opzet met bijkomende
voorzieningen leefbaar zijn, kon het uit stedebouwkundig oogpunt wel
eens aantrekkelijk zijn wat hoge accenten in moderne stadswijken aan te
brengen.242
Het thema van de mogelijke besparing van cultuurgrond was op dat mo
ment allesbeheersend in de parlementaire discussie over de hoogbouw; het
argument van kostenbesparing werd nauwelijks gehoord. Zo verwees An
driessen in de Tweede Kamer naar een recente brochure getiteld Ruimte
lijke ordening in Nederland, en pleitte op grond daarvan voor een systema
tische en methodische aanpak van de hoogbouw. Stedebouwkundigen zou
den wellicht meer vrijheid moeten krijgen bij het ontwikkelen van plan
nen, zodat zuiniger met cultuurgrond zou worden omgesprongen.243
In de Eerste Kamer sloten o.a. Tjalma (ARP), Woudenberg (PvdA) en
Louwes (VVD) zich bij Andriessens opvattingen aan, zij het dat zij wat an
dere accenten zetten. Tjalma wees er als enige op dat hoogbouw niet ge
schikt was voor gezinnen met kleine kinderen. Verder meende hij dat deze
manier van bouwen tot de stedelijke gebieden beperkt diende te blijven.
Woudenberg had daarentegen geen bezwaar tegen hoogbouw in kleinere en
middelgrote gemeenten, mits deze met overleg plaats zou vinden. Het was
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niet te verdedigen dat kleinere gemeenten minder zuinig met cultuurgrond
zouden mogen omspringen dan grotere gemeenten. Louwes liet zich als
vertegenwoordiger van het groene front niet in deze discussie meeslepen.
Hij ontkende dat het probleem van de hoogbouw gezien kon worden als
een tegenstelling tussen stad en platteland. Hij benadrukte dat een zuinig
gebruik van landbouwgrond in het algemeen belang was.244 Bovendien
stegen de grondprijzen door de verstedelijking.
Louwes wees in zijn betoog ook op een ander belangrijk punt: de discre
pantie tussen de feitelijke lage prijs van veel cultuurgrond en de hoge ver
vangingswaarde van de grond. Bij het verlies van cultuurgrond werd te
veel naar het eerste gegeven gekeken, terwijl de hoge vervangingswaarde
feitelijk m aatgevend zou moeten zijn bij de planning van bouw projec
ten.245 In zijn MvA aan de Eerste Kamer had de minister al toegegeven dat
hier een belangrijk probleem lag. Hoewel de grondprijzen een belangrijke
factor in de stichtingskosten vertegenwoordigden, stimuleerden de relatief
lage grondprijzen niet tot een spaarzaam gebruik van de grond. De minister
meende dat het vooral een taak was van coördinerende planologische orga
nen en besturende colleges te royaal grondgebruik tegen te gaan. Intussen
was gebruik van cultuurgrond ten behoeve van de bouw - In ’t Veld wees
op de uitbreiding van Den Haag ten koste van een deel van het Westland zijns inziens in een aantal gevallen onvermijdelijk.246
Zo erkenden regering en parlement de voordelen van hoogbouw en le
ken zij zelfs geneigd de ogen te sluiten voor de nadelen. Na 1951 zat de
hoogbouw in Nederland duidelijk in de lift.247 Toch duurde het tot in de ja
ren zestig, toen de industrialisering van het bouwbedrijf, gestimuleerd door
de overheid, een hoge vlucht nam, voordat grote flatgebouwen met vele
woonlagen op een schaal van enige betekenis in het Nederlandse landschap
verschenen.

Krotopruiming, woningverbetering en woningsplitsing
Het probleem van de woningnood in Nederland in de jaren veertig en vijf
tig was niet alleen kwantitatief, maar ook in hoge mate kwalitatief van aard.
De nieuwbouw was door gebrek aan (geschoolde) arbeidskracht, materiaal
en kapitaal (deviezen) aan strikte grenzen gebonden. Om dezelfde .redenen
leden vele bestaande woningen aan achterstallig onderhoud, zelfs in die
mate dat een belangrijk deel daarvan onbewoonbaar was geworden of op af
zienbare tijd onbewoonbaar dreigde te worden. Aan de opruiming, laat
staan aan de vervanging van krotten was men in de jaren vóór 1948 niet of
nauw elijks toegekom en.248 Daar stond tegenover dat de woningvoorraad
voor een niet te verwaarlozen deel bestond uit woningen die, mits enigs
zins aangepast, aan meer dan één gezin volwaardig onderdak zouden kun
nen bieden.
Structureel zou het probleem van het achterstallige onderhoud voor een
zeer belangrijk deel kunnen worden opgelost door een substantiële huur
verhoging, waardoor de huiseigenaren in staat zouden worden gesteld de
achterstand in te lopen. Het zou echter tot 1950 duren voordat tussen rege161
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ring en parlement over dit fel omstreden vraagstuk overeenstemming werd
b ereik t.249 Intussen diende voor de meest urgente gevallen op kortere ter
mijn een oplossing gevonden te worden.250
Aan krotopruim ing en -vervanging op een schaal van enige betekenis
viel de eerste jaren niet te denken. Zolang de nieuwbouw van woningen
nog zo moeizaam verliep en geen woning, ook geen inferieure, feitelijk
gem ist kon worden, wenste In 't Veld zulke plannen niet te fiatteren, de
wensen dienaangaande van het parlement ten spijt. Met name tijdens de
behandeling van de begroting voor 1951 liet de minister ondubbelzinnig
weten dat hij geen kans zag een grootscheeps krotopruimingsprogramma te
realiseren vóór 1965, het jaar waarin naar zijn berekening de kwantitatieve
woningnood opgelost zou moeten zijn251 en ook uit werkgelegenheidsoverwegingen aan grootscheepse woningvervanging prioriteit gegeven zou
moeten worden. Al was de voorstelling van zaken van CPN-senator Bran
denburg wellicht wat overdreven toen hij stelde dat gezinnen niet eerder
uit hun woningen werden gezet 'alvorens deze boven hun hoofden in el
kaar vallen’252, hoopgevend konden de plannen van de regering toch niet
genoemd worden, zeker niet als men bedenkt dat de ramingen van het
aantal woningen dat voor sloop in aanmerking zou komen aan de zeer
voorzichtige kant waren. Hoe dan ook, In 't Veld verwachtte dat tussen 1950
en 1954 slechts 2000 woningen per jaar vervangen zouden kunnen worden,
de daarop volgende vijf jaar 3000 woningen per jaar, tussen 1960 en 1965
5000 per jaar en vanaf 1965 zouden dan eindelijk 20.000 krotten per jaar op
geruimd kunnen worden.253
In de Tweede Kamer werd de minister door zowel Van der Feltz (CHU)
als door Algera (ARP), Ritmeester (VVD) en Gortzak (CPN) voorgehouden,
dat hij te optimistisch was in zijn ramingen van het aantal te vervangen
krotten en (dus ook) in zijn schatting van het tijdstip waarop de woning
nood zou zijn opgelost. Enigszins machteloos wist In ’t Veld niet veel an
ders te doen dan zijn opponenten voor de voeten te werpen dat de funda
mentele fout vóór de oorlog was gemaakt en dat zeker niet de SDAP daar
verantwoordelijk voor was geweest. Terwijl nieuwbouw destijds zo veel
goedkoper was geweest dan na de oorlog en er een schrijnende werkloos
heid had geheerst, hadden de toenmalige regeringen verzuimd de krotop
ruiming in ruimere mate ter hand te nemen. Gepikeerd voegde hij er aan
toe: 'Het moet mij van het hart - ik zeg dit zonder enige verbittering, maar
het moet toch eens een keer gezegd worden -, dat zij, die toen in gebreke
zijn gebleven, niet de eerst geroepenen zijn om op dit punt aan mij al te
hoge eisen te stellen.' Pas toen Algera, op zijn beurt al evenzeer in zijn wiek
geschoten, terug had gebitst niet in te zien waarom hij niet als ’eerstgeroepene' over de krotopruiming zou mogen spreken en dat hij tevens van me
ning was, dat de minister zich niet achter zijn voorgangers moest verschui
len, bond de aangesprokene in. Hij zegde toe goed doortimmerde plannen
van gemeentebesturen, de eerst betrokkenen bij de krotopruiming, serieus
te zullen bekijken, al liet hij geen enkele hoop op uitbreiding van de finan
ciële ruimte ten behoeve van de krotopruiming.254 Het zou tot halverwege
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de jaren zestig duren voordat de krotopruiming en de sanering van de oude
woonwijken grootscheeps werden aangepakt.
Achteraf is het misschien wat vreemd dat de Kamer zich opwond over
het koffiedik kijken van de minister en dat zij geprikkeld raakte door de
verdediging van zijn beleid. Toch is dat wel verklaarbaar, als men bedenkt
dat de enige concrete en bovendien succesvolle maatregel die In 't Veld had
genomen ter verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoor
raad, kort daarvoor255, tegen de uitdrukkelijke wens van de Kamer in, op
financiële gronden was beëindigd. De premieregeling ten behoeve van de
woningverbetering, een regeling die vele duizenden woningen tegen rela
tief lage kosten voor definitief verval had behoed, had slechts een klein jaar
mogen functioneren.
De regeling was onderdeel geweest van de Premieregeling Woningverbe
tering en W oningsplitsing, die per circulaire van 30 maart 1948, dus nog
onder verantwoordelijkheid van het vorige kabinet, na overleg met de mi
nisters van Financiën en van Binnenlandse Zaken, onder de aandacht van
de gemeenten was gebracht. Het doel van de regeling was, met het oog op de
betrekkelijk langzame voortgang van de nieuwbouw en de grote woning
behoefte, de bestaande woningvoorraad zo veel mogelijk te benutten. Als
ook de gemeenten een financiële bijdrage zouden leveren, zou het Rijk een
belangrijke financiële tegemoetkoming in de kosten van w oningverbete
ring en woningsplitsing verlenen.
De minister ging er van uit dat een voldoende stimulans zou worden ge
geven, als de overheid dèt gedeelte van de verbeterings- of splitsingskosten
voor haar rekening nam, dat de vooroorlogse kosten te boven ging. De
premie bedroeg 60% van deze kosten, waarvan driekwart door het Rijk en
een kwart door de gemeente gedragen zou worden. Zij werd door de ge
meenten toegekend, nadat het departement de plannen had goedgekeurd en
het Rijk zich bereid had verklaard in de kosten te participeren.256 Belang
rijke voorwaarden voor de goedkeuring van de plannen waren, dat de wo
ningen onbewoonbaar moesten zijn of op korte termijn onbewoonbaar
dreigden te worden, en dat de splitsing van panden twee afzonderlijke, vol
waardige woningen moest opleveren. De premieregeling zou van beperkte
duur zijn: aanvragen die na 31 december 1948 werden ingediend, zouden
niet meer worden gehonoreerd.257
Hoewel de gemeenten in eerste instantie de kat uit de boom keken, om
dat de premieregeling met nogal rekbare begrippen werkte als ’volwaardige
woning' en 'woningen die onbewoonbaar dreigen te worden' en omdat uit
eindelijk in de praktijk alles afhing van de toekenning van het rijksaan
d eel258, werd de regeling uiteindelijk toch een groot succes. Het overgrote
deel van de aanvragen kon daardoor pas in 1949 worden afgehandeld.259Tot
ultimo oktober 1949 konden 11.000 slechte woningen voor de woningvoor
raad worden behouden. In dezelfde periode werden door woningsplitsing
3000 woningen aan de voorraad toegevoegd. Het gemiddeld rijksaandeel in
de premie bedroeg ƒ682 resp. ƒ1735 per woning. Zeker in verhouding tot de
bouw van 56.000 nieuwe woningen waaraan de regering in de begrotings
jaren 1948-1949 steun had toegezegd, was dit een opmerkelijk resultaat.260
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Hoewel tevoren was aangekondigd, dat de werkingsduur van de premie
regeling beperkt zou zijn, lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat zij voor een
deel ten onder is gegaan aan het eigen succes. De grote respons dwong In 't
Veld in 1949 tot een wijziging van de begroting: de premieregeling slokte
ƒ2,5 miljoen meer op dan aanvankelijk geraamd. In het parlement bestond
weinig bezwaar tegen het wijzigingsvoorstel, mits de minister verantwoor
ding aflegde van de besteding van de gelden. De KVP'er M.P. van der
Weijden vroeg de minister zelfs expliciet de werking van de regeling uit te
breiden tot de vele woningen, vooral ten plattelande, die weliswaar niet op
instorten stonden, maar toch elk comfort ontbeerden en ondoelmatig waren
ingericht. Volgens de spreker kon veel geld dat aan nieuwbouw werd be
steed, beter gebruikt worden voor de verbetering van bestaande woningen.
In 't Veld maakte echter weinig woorden aan de kwestie vuil. Hij was zelfs
niet tot een compromis bereid. De pot was meer dan leeg en aan de herin
voering, laat staan aan een uitbreiding van de reeds buiten werking gestelde
regeling viel niet te denken.261
In 't Veld ging hiermee niet alleen voorbij aan de wens van de volksver
tegenwoordiging, maar ook aan die van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, die al in een schrijven aan de minister dd. 6 juli 1949 had ge
pleit voor een verlenging van de werkingsduur van de regeling. De VNG
betoogde dat verschillende gemeenten met belemmerende factoren te ma
ken hadden gehad, waardoor de premieregeling niet de toepassing had ge
vonden die met haar doel in overeenstemming zou zijn geweest. De Ver
eniging betwijfelde of het, gezien de grote bedragen die in nieuwbouw wer
den geïnvesteerd, van verstandig beleid getuigde bestaande woningen ver
loren te laten gaan.262
Voor deze druk bezweek de minister niet. Ook uit zijn MvT op de begro
ting voor het jaar 1950 bleek dat In 't Veld dit hoofdstuk als afgesloten be
schouwde. De regeling had heilzaam gewerkt ter voorkoming van verkrot
ting van woningen en was daarmede in zijn ogen overbodig geworden. Een
voorstel door enkele leden van de Tweede Kamer (waarschijnlijk van con
fessionele signatuur) gedaan in het VV om een nog ruimere premieregeling
te creëren, zodat deze ook zou kunnen dienen ter vergroting van krappe
woningen bestemd voor grote gezinnen, was voor de minister onbespreek
baar.263 Per circulaire van 15 oktober 1949 had hij de gemeenten trouwens al
definitief laten weten dat de termijn voor aanvragen tot woningverbetering
op grond van 'budgettaire overwegingen' niet kon worden verlengd.
Slechts de premieregeling voor woningsplitsing bleef van kracht.264

N oodzvoningbouw
Vlak na de oorlog zijn in Nederland enkele duizenden noodwoningen ge
bouwd. Al snel taande de belangstelling: de noodwoningen waren relatief
duur, zij kostten toch nog vrij veel materiaal en arbeidskrachten, terwijl zij
op relatief korte termijn moesten worden vervangen. De 'communis opi
nio' luidde dan ook, dat de bouw van noodwoningen feitelijk pure verspil
ling was. Bovendien leefde in brede kring de angst dat deze woningen lan164
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ger dan de voorziene den jaar bewoond zouden blijven. Begin 1946 had het
Rijk derhalve al een eind gemaakt aan de noodwoningbouw.265
Niettemin gingen sommige gemeenten hun eigen weg. Het was sympto
matisch voor de hoge nood dat de gemeente Hilversum in 1949, tegen het
uitdrukkelijk advies van verschillende hoofdingenieurs-directeur van de
Volkshuisvesting, een aantal wagons van de Gooise Tramweg Maatschappij
kocht teneinde deze in te richten als noodwoningen voor kleine gezinnen.
De gemeente hoopte zo aan dertien woningen k ƒ5000 te komen, die zo'n
ƒ35 per maand aan huur moesten opbrengen.266 Dat de noodwoning nog
opgeld deed, bewijst ook een rondschrijven van medio 1949, dat uitging van
de Nationale Demobilisatie Raad. Hierin werd aan de gemeenten medewer
king gevraagd voor het beschikbaar stellen van grond voor noodwoningen
ten behoeve van gedemobiliseerden. De woningen zouden moeten bestaan
uit wanden van stroplaat en een dak van golfplaten. Het plan voor de bouw
van dit soort kippenhokken werd gesteund door de 'Stichting Bond van
Oud-stoottroepstrijders'.267
Begin 1950 verscheen in De Nederlandse Gemeente zelfs een pleidooi
voor een systematische bouw van noodwoningen, omdat de toewijzingen
van regulier bouwvolume hopeloos achter bleven bij de enorme behoefte.
De auteur, F.M. Panthaleon baron Van Eek, burgem eester van het
Groningse Steenw ijkerw old, prefereerde de noodwoning boven de du
plexwoning. Hij betoogde dat de duplexwoning niet paste op het platteland
en dat het risico dat duplexwoningen permanent bewoond zouden blijven
groter was dan bij noodwoningen. Bovendien was de noodwoning in tegen
stelling tot de duplexwoning geschikt voor grote gezinnen. Omdat het
'onsym pathieke, on-N ederlandse m id d el’ van w oonruim tevordering
voornamelijk leidde tot 'eindeloos geharrewar, wanbegrip en achterdocht'
zou slechts noodwoningbouw, bezwaren van bouwkundige, financiële, pla
nologische en sociale aard ten spijt, soelaas kunnen bieden nu Nederland
feitelijk één groot rampgebied was. Er waren per slot van rekening al de no
dige concessies gedaan aan de kwaliteit van de woningbouw door du
plexwoningen en de 'troosteloze maar nuttige pre-fabricated woningen’ te
bouwen.268
Het betoog van Van Eek vond weinig weerklank. Behalve de eerder ge
noemde econom ische bezwaren tegen grootscheepse noodwoningbouw,
dreigde op de duur een nijpend sociaal probleem: de noodwoningen zou
den het langst bewoond blijven door de minst draagkrachtigen.269 De
burgemeester had de tegenwerpingen trouwens voorzien. 'Het onaantrek
kelijke van het geval is natuurlijk dat critiek op noodwoningbouw nu niet
zozeer geleverd zal worden, als wel straks (...) wanneer men zich niet meer
kan indenken hoe moeilijk de toestand is geweest. Wij weten na de oorlog
nu wel, dat men gauw vergeet en de regering die het heeft aangedurfd om
noodwoningen op enigszins grote schaal te doen bouwen, zal dèn getroffen
worden door een hoogst onredelijke en goedkope kritiek.'270
Bang voor onredelijke en goedkope kritiek of niet, regering en parlement
zwegen inderdaad in alle talen over de noodwoningbouw. Toestemming
om noodwoningen te bouwen werd slechts bij uitzondering verleend, zoals
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in de Noord-Oost Polder en in de door de oorlog het zwaarst getroffen gebie
den.271

Tot slot
Het probleem van de woninggrootte, al dan niet in samenhang met de
vraag naar de wenselijkheid van de duplexwoning, was politiek-ideologisch
gezien het meest kenmerkende element in de parlementaire discussie over
de kwaliteit van de nieuwbouwwoning. Dit probleem maakte deel uit van
de gezinspolitiek, en tekende de waarde die men hechtte aan het grote ge
zin. De politieke scheidslijnen werden dan ook scherp getrokken tussen de
confessionele partijen enerzijds (de KVP als pleitbezorger voor het grote ge
zin voorop), en de niet-confessionele partijen anderzijds. Zonder dat men
kan stellen, dat de laatste geen oog hadden voor de noden van het grote ge
zin, kan men wel zeggen dat het grote gezin in hun opvatting in de volkshuisvestingspolitiek geen bijzondere prioriteit hoorde te krijgen.
Een tweede element in de discussie is de financieel-economische proble
matiek in de ruimste zin van het woord. Minister In 't Veld heeft het parle
ment er in grote meerderheid (de CPN uitgezonderd) van weten te overtui
gen dat de financiële marges waarbinnen hij moest opereren uiterst smal
waren. Alleen de afschaffing van de succesvolle premieregeling voor wo
ningverbetering stuitte op parlem entaire kritiek, die echter geen gehoor
vond bij de bewindsman. Waar financiële problemen in het geding waren,
kreeg de m inister van het parlement verder steeds het voordeel van de
twijfel, met als allesoverheersend gevolg dat in de woningbouw soberheid
troef was. Elke mogelijkheid om goedkoper te bouwen werd met beide han
den aangegrepen.
Toch kan men zich afvragen of alle m ogelijkheden wel voldoende zijn
uitgebuit. Zo is met name het experiment van de duplexbouw op een echec
uitgelopen, niet alleen omdat er nogal wat nadelen aan verbonden waren,
maar ook omdat de minister categorisch weigerde de gemeenten dwingend
voor te schrijven een bepaald aantal duplexwoningen te bouwen. Het zou
echter niet juist zijn dit uitsluitend aan In 't Veld te verwijten. De minister
heeft bij zijn besluitvorming ongetwijfeld overwogen dat een inbreuk op de
gemeentelijke autonomie zou resulteren in een storm van protest uit het
parlement èn van de kant van de gemeenten.
De Huurwet van 1950

In leidin g
Weinigen twijfelden in de eerste jaren na de bevrijding aan de noodzaak tot
handhaving van de tijdens de bezetting getroffen huurmaatregelen, name
lijk het Huurprijsbesluit van 1940 en het H uurbescherm ingsbesluit van
1941, waardoor de huren voor langere tijd bevroren konden worden op het
niveau van 9 mei 1940. Er heerste immers een grote schaarste op de wo
ningmarkt: de woningvoorraad had sterk geleden onder de oorlogshande166
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lingen, de woningproduktie was tijdens de bezetting volledig stil gelegd en,
gelet op het schrijnend tekort aan deviezen, materialen en arbeidskrachten,
viel te voorspellen dat de eerste jaren de bouwproduktie gering zou zijn.
Een vrije huurprijsvorming zou onder deze omstandigheden tot exorbitant
hoge, sociaal onaanvaardbare huren leiden. Daarnaast vormden de lage hu
ren een belangrijk onderdeel van de geleide loon- en prijspolitiek. Het ni
veau van de huren compenseerde voor een belangrijk deel het drukken
van de lonen, een noodzakelijke component van de wederopbouw- en exportpolitiek.272 De huurbeschermingsmaatregelen vormden een onmisbare
aanvulling op de huurstop. Zonder wettelijke bescherming van het woon
genot van de huurder zou de beperking van de huurprijzen in de praktijk
immers niet af te dwingen zijn.
Hoewel er een zekere inconsequentie en onbillijkheid school in het feit,
dat de huren in 1945 gefixeerd waren op het niveau van 1940, terwijl wel
een loonsverhoging werd toegestaan van maximaal 25% op basis van het
loon van 10 mei 1940, werd toch algemeen aanvaard dat ook huiseigenaren
een offer ten behoeve van de wederopbouw moesten brengen.273 Omdat de
leegstand tot het verleden behoorde en huiseigenaren tijdens de bezetting
n auw elijks onderhoud hadden kunnen u itvoeren en dus hadden
'gespaard', was het in de praktijk bovendien mogelijk door woningexploitatie een kapitaalrendem ent te behalen, dat de vergelijking met het rende
ment op andere beleggingen kon doorstaan.274
Aan de consensus over de bevriezing van de huren kwam echter een
einde, toen in 1947 definitief bleek dat de loon- en prijsbeheersing, en met
name de rigoureuze loonstop van oktober 1946, niet te handhaven viel.
Door onverwacht sterke prijsstijgingen op de wereldmarkt was de prijsbe
heersing goeddeels mislukt. Door middel van een drietal loonronden tus
sen 1947 en 1950, waarvan overigens alleen de laatste een bindend karakter
had, volgden de lonen voorzichtig de stijgende prijzen.275
In deze nieuwe situatie waren aan de eisen van rechtvaardigheid en
doelmatigheid genoeg argumenten te ontlenen om de huren te ontdooien.
Vooral de kleine huiseigenaren, die voor hun inkomen grotendeels afhan
kelijk waren van hun huizenbezit, dreigden financieel in de knel te raken.
Het was maar zeer de vraag of het rechtvaardig was aan hen de inkomens
stijging te ontzeggen, die loontrekkers wel was gegund.
Argumenten ontleend aan het algemeen belang, in casu de volkshuisves
ting, leken echter meer gewicht in de schaal te leggen. Zowel voor de be
staande woningvoorraad als voor de nieuwbouw school in de lage huren
een groot gevaar. Voor particulieren was het zeer onaantrekkelijk geworden
in nieuwbouwprojecten te investeren, nu de huren door de gestegen loonen m ateriaalkosten niet of nauwelijks meer kostendekkend waren. De
bouwkosten van nieuwe woningen waren in 1950 met ongeveer 300% toe
genomen ten opzichte van het vooroorlogse peil.276 De onrendabele woningexploitatie dreigde, zeker op langere termijn, ook voor de overheidsfi
nanciën uit te groeien tot een ondraaglijke last: de financiering van de zo
genaamde onrendabele top (het tekort ontstaan door het verschil tussen de
werkelijke stichtingskosten en het investeringsbedrag dat op grond van de
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berekende huur rendabel was) zou te veel gaan kosten.277 Daarnaast werd de
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad ernstig aangetast door uitstel en
afstel van noodzakelijk onderhoud, dat tijdens de bezetting toch al grote
achterstand had opgelopen. Tot slot dreigde het probleem een structureel
karakter te krijgen als het redelijk verband tussen lonen en huurprijzen de
finitief verloren zou gaan; huurders raakten gewend aan een relatief gerin
ge waardering voor het woongenot. Kortom: de bestrijding van de naoor
logse volksvijand nummer één was in geen enkel opzicht gebaat bij de
handhaving van de lage huren.
Hoewel de belangen van de volkshuisvesting en die van de huiseigena
ren ondubbelzinnig in het gedrang kwamen, aarzelde de regering om de
huren vrij te geven. De loon- en prijsbeheersing vormde een voorwaarde
voor het economisch herstel en de industrialisatie. Een volledige vrijlating
van de huurprijzen kon de lonen fors opdrijven, hetgeen de export in ge
vaar zou brengen.
Wellicht is dit de reden waarom regering en parlement tijdens de jaar
lijkse begrotingsdebatten vanaf 1947 weliswaar telkenmale wezen op de
noodzaak het huurprobleem uit de wereld te helpen, maar dat er jaren ver
streken vooraleer hiertoe besloten werd. In het regeerprogram was een
'rechtvaardige en spoedig door te voeren verhoging der huurprijzen van
huizen' aangekondigd.278 Maar de druk van de belangenorganisaties (met
name van de Nederlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren en de Na
tionale Woningraad) ten spijt, werd pas in januari 1950 een ontwerp-Huurwet aan de Tweede Kamer aangeboden.279 Het ontwerp was ondertekend
door de ministers In ’t Veld (Wederopbouw en Volkshuisvesting), Van den
Brink (Economische Zaken), Lieftinck (Financiën) en Wijers (Justitie). In 't
Veld, de eerst verantwoordelijke, zou het ontwerp verdedigen.

Een beperkte huurverhoging
Het ontwerp viel, in navolging van de geldende oorlogsbesluiten, in twee
belangrijke delen uiteen: een huurprijsregeling en een huurbeschermingsregeling. Voorts omvatte het ontwerp een aantal uitvoeringsregelingen,
waarvan de instelling van de zogenaamde Huuradviescommissies het be
langrijkste was.
De huurprijzen van het gebouwd onroerend goed, dat vóór 27 december
1940 tot stand was gekomen, zouden met 15% verhoogd mogen worden (de
huurprijzen voor nieuwbouw waren al eerder aangepast: huren van wo
ningen, gebouwd met steun volgens de Financieringsregeling Woningbouw
1948 mochten 30% hoger zijn dan die van woningen vóór 1940 gebouwd; in
de huren van woningen gebouwd zonder rijkssteun mochten alle reële las
ten worden doorberekend). De huurders zouden voor de lastenverzwaring
zo veel mogelijk schadeloos worden gesteld door middel van een compen
satie in de sfeer van de loon- en inkomstenbelasting. Daartoe werd door de
regering gelijktijdig een wetsontwerp ingediend.
Hiermee waren eerdere, informeel tijdens spreekbeurten in den lande ge
lanceerde plannen van minister In 't Veld om de huren met 30% of zelfs
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60% te verhogen en de overwinsten van de onroerend-goedexploitanten af
te romen ten behoeve van de nieuwbouw, definitief van de baan.280 M et
name de huiseigenaren waren mordicus tegen de huurbelastingplannen.281

Commentaar van D e Waarheid op de huurpolitiek van
In 't Veld: ’PvdA(rmoede) voor en na de verkiezingen'

Het percentage van 15 weerspiegelde duidelijk het problematische karak
ter van de huurverhoging. In 't Veld had zich in de REA maar node bij een
huurverhoging van 15% neergelegd 'omdat een dergelijke lage verhoging
het rendabel bouwen ten enenmale onmogelijk maakt’. De huurverhoging
zou structureel niets oplossen.282 In de MvT gaf de regering dan ook rui
terlijk toe, dat de berekening van de lastenstijgingen voor de huiseigenaren
'aan de krappe kant' was.283 De huurverhoging zou maar net voldoende
zijn om deze op te vangen. In 't Veld rechtvaardigde de zuinige verhoging
met de verwachting dat de onderhoudskosten in de nabije toekomst zouden
dalen. Bovendien vreesde de regering, dat een royalere huurverhoging het
wankele evenwicht in de loon- en prijspolitiek zou verstoren, waardoor de
benodigde compenserende maatregelen de schatkist te veel zouden belasten.
De huurverhoging was niet bedoeld om de inkomens van de huiseigenaren
te verbeteren, al bevatte het wetsvoorstel geen garanties, dat de huurverho
ging daarvoor niet gebruikt zou worden. Het ontwerp-Wederopbouwwet,
dat gelijktijdig aanhangig was, voorzag overigens wel in dwangmaatrege
len die verwaarlozing van het onderhoud van woningen moesten tegen-
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Er was een groot aantal uitzonderingen op de voorgestelde huurverho
ging van 15% gemaakt. Het wetsontwerp voorzag bijvoorbeeld in een arti
kel waardoor de Kroon de bevoegdheid zou moeten krijgen afwijkende
huurprijzen vast te stellen. De voorgestelde huurprijsregeling werd afge
rond met enkele bepalingen betreffende de huur in geval van sam enwo
ning, deel- en onderhuur en met betrekking tot 'bijkomende prestaties' als
stoffering en meubilering.
De huurbescherm ingsm aatregelen vormden het com plem ent van de
voorgestelde huurprijsregeling. Zonder deze huurbescherming immers kon
de eigenaar, op zoek naar een hèm passende huurder, in tijden van schaar
ste op de onroerend-goedmarkt, onbeperkt zijn pand doen ontruimen als de
huurder zich niet schikte in een willekeurige, door de eigenaar vastgestelde
huur.
De in het wetsvoorstel opgenomen regeling was in belangrijke mate ont
leend aan het Huurbeschermingsbesluit 1941. Slechts onder zeer nauw om
schreven omstandigheden en voorwaarden mocht volgens het ontwerpHuurwet na de beëindiging van huur en verhuur tot ontruiming worden
overgegaan: wegens onbehoorlijk gebruik van het goed; wegens ernstige
overlast aan medebewoners, dan wel de verhuurders of diens huisgenoten
aangedaan; als de verhuurder het goed dringend voor eigen gebruik nodig
had; als de gewezen huurder het genot kon verkrijgen van een soortgelijk
hem passend onroerend goed, dan wel een redelijk aanbod tot het aangaan
van een nieuw huurovereenkomst afsloeg, of bij wanbetaling, als die ten
minste niet uitsluitend te wijten was aan een tussen partijen bestaand ge
schil over de hoogte der betalingsverplichting.
In geval van onenigheid over de juiste huurprijs bood het ontwerpHuurwet beide partijen de gelegenheid zich samen of afzonderlijk tot de
rechter te wenden, die een bindende uitspraak kon doen. Daarmee kwamen
de bevoegdheden van de Prijzenbureaus voor Onroerende Zaken, die zij
volgens het Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941 hadden verkregen, te verval
len. Wel bevatte het ontwerp-Huurwet het voorstel daarvoor in de plaats
Huuradviescommissies in te stellen, die de rechter verplicht was te raadple
gen bij bemiddeling in een geschil over de huurprijs. In deze commissies
zouden de belangen van onroerend-goedexploitanten en huurders gelijke
lijk vertegenwoordigd moeten zijn. De regering meende dat de objectiviteit
bij de vaststelling van de betalingsverplichting zo beter gewaarborgd zou
zijn, dan wanneer de puur ambtelijke weg gevolgd zou worden.285 O veri
gens is de instelling van de Huuradviescommissies pas bij nota van wijzi
ging in het wetsontwerp terecht gekomen, nadat vele leden van de Tweede
Kamer in het VV hadden gesteld deze commissies zowel voor de betrokken
partijen, als voor de kantonrechter zeer nuttig te achten.286

KVP en CPN: De compensatieregeling deugt niet
In het VV was duidelijk geworden op welke hoofdpunten de wegen van de
kamerleden uiteen gingen. Waren vrijwel allen het er over eens dat er een
Huurwet moest komen, ja dat het ontwerp veel te laat tot stand gekomen
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was, voor het overige was er toch wel de nodige onenigheid. Veel leden
meenden dat het ontwerp veel te veel rekening hield met de belangen van
de huurders. De huurverhoging zou veel te laag zijn omdat het de ver
huurders te lang verboden was geweest de gestegen lasten door te bereke
nen. Deze leden, die de woningexploitant feitelijk als een ondernemer be
schouwden, meenden dat het niet terecht was dat vele eerste levensbehoef
ten gesubsidieerd waren, maar niet het woongenot. De huren zouden dan
ook zo snel mogelijk het niveau van de kostprijshuur moeten bereiken.
Vele andere leden waren echter van mening, dat de huizenexploitant
niet als ondernemer, maar als belegger gezien moest worden. In dat licht be
zien achtten zij de huurverhoging voldoende: deze creëerde voldoende
ruimte voor een behoorlijk onderhoud van het woningbezit en voor een
redelijk rendement.
Een klein aantal leden meende zelfs dat een huurverhoging voor de
grote woningexploitanten volstrekt overbodig was. De kleinere, die in de
problemen waren geraakt, konden beter op een andere manier geholpen
worden. Zij achtten een huurverhoging, hoe gering ook, met name voor ar
beiders, kleine middenstanders en gepensioneerden, een volstrekt onaan
vaardbare lastenverzwaring. Vooral deze leden spraken hun twijfels uit
over de doeltreffendheid van de voorgestelde compensatie, die geen oplos
sing zou bieden voor wie geen of maar weinig loon- en inkomstenbelasting
betaalde.287
Ook de huurbescherm ingsregeling ontmoette kritiek. Terwijl sommige
leden de vergaande beperking van de zeggenschap van de eigenaar over
zijn onroerend goed betreurden, namen zeer veel anderen aanstoot aan het
feit dat de rechtspositie van de onderhuurder onvoldoende geregeld werd,
terwijl juist door het overheidsbeleid velen geen recht op zelfstandige
woonruimte konden doen gelden. Zo kon bij wanprestatie of verhuizing
van de hoofdhuurder ook de onderhuurder tot ontruim ing worden ge
dwongen. Ook in een conflict tussen hoofd- en onderhuurder was het voor
de laatste haast ondoenlijk zijn recht te halen. De onderhuurder die naar de
rechter stapte, liep het risico dat de hoofdhuurder zijn situatie onleefbaar
zou maken.288 Pikant was het voorstel van enkele kamerleden, naar bij de
mondelinge behandeling bleek leden van de PvdA-fractie, om de onder
huurder zelf het recht te verlenen in bepaalde gevallen ontruiming door de
hoofdhuurder te vorderen in geval de laatste een wanprestatie leverde. 289
Minister In 't Veld toonde zich in de MvA niet echt onder de indruk van
de kritiek. Het ontwerp-Huurwet was zo laat ingediend, omdat het afwegen
van mogelijke compenserende maatregelen tijd had gekost. Ook van een
eenzijdige bevoordeling van de huurders bij de huurbescherming was, ze
ker in het gewijzigd ontwerp, volgens de bewindsman geen sprake meer. De
mogelijkheid van arbitrage door de Huuradviescommissies of, in het uiter
ste geval, door de rechter, garandeerde de rechten van de verhuurder opti
m aal.290
Ook hield In 't Veld onverkort vast aan de opvatting van het kabinet, dat
een huurverhoging beslist noodzakelijk was, maar dat deze niet meer dan
15% behoefde te bedragen om de lastenstijging op te vangen. Gezien de ge171
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boden compensatie was er geen reden tot ongerustheid onder de huurders.
Nogal laconiek stapte de minister heen over het bezwaar, dat juist de laagst
betaalden geheel of gedeeltelijk buiten de compensatie zouden vallen. Het
was nu eenmaal onmogelijk te garanderen dat de compensatie elke indivi
duele burger ten goede zou komen.291 De Kamer had zich daar maar bij neer
te leggen.
Met evenveel souplesse, maar met sterkere argumenten, ontweek de mi
nister de kritiek op de ontoereikende bescherming van de positie van on
derhuurders. Een onderhuurder gold in het wetsvoorstel immers als een
huurder, die zich in wezen in niets van andere huurders onderscheidde, zo
lichtte de bewindsman toe. Alleen bestond er geen rechtsgeldige band tussen
hem en de eigenaar van het pand, tegenover wie de onderhuurder dan ook
geen rechten kon doen gelden. Wel waren B en W krachtens de Woonruim tewet-1947 gemachtigd het gebruik van de woonruimte te vorderen
ten behoeve van de bedreigde onderhuurder. De minister peinsde er in ie
der geval niet over aan de onderhuurder het recht te verlenen ontruiming
door de hoofdhuurder te vorderen. Hem stonden andere wegen open om
zijn recht te halen, wegen die hij maar moest durven te bewandelen.292
Bij de mondelinge behandeling van het ontwerp-Huurwet in de Tweede
Kamer kwamen geen nieuwe tegenstellingen aan het licht, wel werden de
bekende nog wat aangescherpt. Tijdens de debatten over de huurprijs ston
den de confessionele partijen en de VVD enerzijds en de CPN anderzijds
lijnrecht tegenover elkaar. Alleen de PvdA kon zich met de voorstellen tot
huurverhoging verenigen: de nieuwe huren garandeerden volgens de
PvdA-fractie voldoende rendement voor de belegger.293
De CHU-afgevaardigde Van der Feltz toonde zich een uitgesproken ver
dediger van de belangen van de woningexploitanten - ondernemersbelan
gen, naar hij meende: 'Hij (de exploitant, JR) heeft risico's en is niet te ver
gelijken met de couponnetjes knippende eigenaar van Staatsobligaties.’ Een
behoorlijke huurverhoging was dan ook bittere econom ische noodzaak,
maar 'de wet schiet in dit opzicht toch wel volmaakt tekort’.294 Van der
Feltz vermoedde bij regering en parlement een volstrekt ongemotiveerd
psychologisch ressentiment tegen het 'tegenwoordig zo gesmade gilde van
de bezitters’.295
Van der Feltz vond niet alleen de ARP en de VVD aan zijn zijde - de
VVD’er Ritmeester omschreef het wetsvoorstel als ’een geruisloze onteige
ning, een geruisloze belastingheffing' - maar ook de KVP, die voorstelde de
huren niet met 15, maar met 20% te verhogen.296 Een amendement van die
strekking werd door fractievoorzitter Romme verdedigd. In 't Veld ont
raadde echter namens het hele kabinet aanneming van het amendement.
Het werd daarop ingetrokken, niet omdat de m inister op bevredigende
wijze zou hebben uitgelegd waarom een huurverhoging van 20% onaan
vaardbaar was, maar omdat bij aanneming van het amendement de huur
verhoging weer zou worden uitgesteld.297 De minister zou het wetsontwerp
dan immers intrekken.
Tegen dat laatste zou de CPN geen enkel bezwaar hebben gehad. Bij
monde van Gortzak en Hoogcarspel liet de fractie weten het volstrekt ver172
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werpelijk te vinden, dat de portefeuilles van de grote beleggers werden ge
spekt ten koste van de laagstbetaalden. ’Zo zal uit de zakken van de aller
armsten in ons land opnieuw door deze huurverhoging geld worden ge
klopt', aldus Gortzak.298 Cynisch stelde hij vast dat 'zij, die zich socialisten
noemen', het verhuren van woningen beschouwden als een vorm van kapitaalbelegging, terwijl dat toch een sociale aangelegenheid behoorde te
zijn 299
Vond de CPN voor deze opvattingen geen steun in de Kamer, wèl was
dat het geval waar zij de compensatieregeling aan de kaak stelde. Gortzak en
Hoogcarspel drongen er op aan eerst de voorstellen tot belastingherziening
te behandelen en daarna pas het ontwerp-Huurwet. Zij hadden geen enkel
vertrouwen in het tot stand komen van een bevredigende compensatie als
de Huurwet eenmaal een feit zou zijn. De CPN achtte de voorgestelde rege
ling in ieder geval ver beneden de maat: juist de mensen met de laagste in
komens en de grote gezinnen dreigden buiten de boot te vallen. Zij betaal
den immers weinig of geen loon- en inkom stenbelasting, de laatst ge
noemde groep door de ruime kinderaftrek.300 In 't Veld wees uitstel van de
behandeling van het ontwerp-Huurwet echter af: eens moest een beslissing
genomen worden. Bovendien kon hij zich niet voorstellen dat de Kamer
zich in de toekomst zou laten afschepen met een ongunstiger regeling dan
de voorgestelde.301
Toch bracht de zorg voor de grote gezinnen de CPN en de confessionele
partijen, de kampioenen van een 'gezonde gezinspolitiek’, voor heel even
op één lijn. Zowel Van Vliet (KVP), als Stapelkamp (ARP), Kikkert (CHU)
en Van Dis (SGP) - de eerste drie stamden overigens allen uit de arbeidersbe
weging - drong bij de minister aan op een billijker regeling voor hen die de
com pensatie mis dreigden te lopen.302 Een motie Van Vliet-Romme no
digde de minister uit tijdig, vóór 1 januari 1951, met de Kamer over de
compensatie in overleg te treden. De compensatieregeling móest voor de
inwerkingtreding van de Huurwet bevredigend geregeld zijn.303 Pas nadat
de minister had verklaard geen bezwaren tegen de motie te hebben en de
Kamer deze zonder hoofdelijke stemming had aangenomen (overigens on
der aantekening van het feit dat de CPN-fractie deze motie op zichzelf van
weinig betekenis vond), was ook dit struikelblok voor aanvaarding van het
ontwerp-Huurwet uit de weg geruimd. Op 29 juni 1950 werd het wetsont
werp door de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Alleen de CPN-fractie wilde het ontwerp niet goedkeuren.304
In de Eerste Kamer, waar geen wezenlijk nieuwe argumenten werden
uitgewisseld, lagen de verhoudingen hetzelfde. Opmerkelijk was, dat KVPsenator H.M. van Lieshout, die overigens óók actief was in de arbeidersbe
weging, niet alleen verklaarde het met betrekking tot de compensatierege
ling 'voor één keer met mijn communistische collega geheel eens te zijn’,
maar dat hij daar ook de consequentie aan verbond door tegen het wetsont
werp te stemmen.305 Het ontwerp-Huurwet werd niettemin op 11 oktober
1950 ook in de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen,
zodat de Huurwet op 1 januari 1951 in werking kon treden.306 Een voor
iedereen bevredigende compensatieregeling is er nooit gekomen, zoals is be173
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schreven in het hoofdstuk 'Het sociale beleid van minister Joekes' in band
A van dit boek.307

Tot slot
Zowel de regering als de meerderheid van het parlement was mèt de belan
genorganisaties van huizenexploitanten van oordeel, dat het huurprobleem
hiermee niet definitief was opgelost.308 Onder druk van het herstelbeleid
was geen echte keuze gemaakt. Er was slechts een eerste stap gezet op een
weg die uiteindelijk zou moeten leiden tot een kostendekkende huurprijs,
zodra de loon- en prijspolitiek daartoe de ruimte bood.
W at de huurprijspolitiek betreft heeft de Huurwet-1950 in zekere zin ge
faald. Weliswaar gaf zij het startsein voor een aantal huurverhogingen in
1954, 1955, 1960, 1962 en 1964, maar ook deze leidden niet tot de gewenste
kostprijshuur, omdat de verwachte daling van de bouwkosten uitbleef, een
ontwikkeling die in 1950 moeilijk te voorspellen was.309 De Huurwet-1950 is
echter wel in die zin van blijvende betekenis geweest, dat hierin het recht
op huurbescherming definitief werd vastgelegd.
Conclusie
Wanneer we de parlementaire debatten over het bouwbeleid en de huurpo
litiek van m inister In 't Veld overzien, dringt één conclusie zich onont
koombaar op: het parlement had zichzelf verlamd door op voorhand de
randvoorwaarden voor het beleid te accepteren. De industrialisatie- en exportpolitiek genoot absolute prioriteit, waardoor er relatief weinig middelen
voor wederopbouw en volkshuisvesting beschikbaar waren. Het parlement
was ook in overgrote meerderheid akkoord gegaan met de enorme kosten
van de defensie.
De lage-loonpolitiek, 'conditio sine qua non’ voor het slagen van de exportpolitiek, èn het feit dat het bouwbeleid ondergeschikt was aan de indus
trialisatie, sloot een expansief bouwbeleid bij voorbaat uit. De loonpolitiek
had niet alleen zijn weerslag op de arbeidsproduktiviteit, maar lag ook ten
grondslag aan het huurbeleid. De beperkte huurverhoging maakte het woningexploitanten moeilijk een behoorlijk rendement op hun investeringen
te halen en de kwaliteit van de woningvoorraad te handhaven.
Uiteraard zagen regering en parlement zich aanvankelijk ook geconfron
teerd met een aantal niet of nauwelijks te beïnvloeden factoren, die de wo
ningproduktie en het onderhoud van de woningvoorraad belemmerden:
een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en materiaal en een gebrekkig
functionerend bouwbedrijf.
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de oplossingen voor de
woningnood voornamelijk in de marge gezocht werden, bijvoorbeeld in de
sfeer van prestatiebeloning, systeembouw, rationalisatie en standaardisatie
en vergaande soberheid in de bouw. Soms deden de oplossingen denken
aan noodgrepen. De grootscheepse plannen voor duplexbouw werden door
het parlement sceptisch ontvangen maar toch schoorvoetend aanvaard. Zij
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liepen echter schipbreuk op het gebrek aan gemeentelijke medewerking en
op de beduchtheid van de minister inbreuk te maken op de gemeentelijke
autonomie. Het opmerkelijke Bouma-initiatief werd wel gehonoreerd, het
was zelfs redelijk succesvol, maar het deed wel concessies aan de kwaliteits
eisen.
Op niet meer dan drie punten werden in het parlement levendige debat
ten gevoerd, waarvan er slechts twee een politieke waterscheiding veroor
zaakten.
De debatten over de regionale woningdistributie leverden weliswaar fel
le, kamerbrede oppositie op, maar deze was te zeer verdeeld om de minister
ook maar enig moment in verlegenheid te brengen. In 't Veld was het on
mogelijk tegemoet te komen aan alle regionale verlangens, verwoord door
vertegenwoordigers uit de betreffende regio.
Tijdens de discussies over de woninggrootte vond In 't Veld aanvanke
lijk een gesloten confessioneel front tegenover zich. Dit werd echter door
broken toen de ARP zich realiseerde dat door de confessionele pleidooien
voor woonruimte voor het grote gezin trouwlustige jongeren in de kou
kwamen te staan. Het hieruit voortvloeiende 'morele en geestelijke kwaad’
kon slechts bestreden worden door veel (kleine) woningen te bouwen. In ’t
Veld kon, gesteund door zijn partijgenoten, ongehinderd prioriteit blijven
geven aan de bouw van kleine woningen.
Ook tijdens de behandeling van het ontwerp-Huurwet slaagde In ’t Veld
erin zich staande te houden, hoewel hij aanvankelijk slechts op de steun
van zijn partijgenoten kon rekenen. VVD, KVP, ARP en CHU waren van
oordeel dat de toegestane huurverhoging de exploitant onvoldoende ren
dement garandeerde. De CPN daarentegen meende dat de minst draagkrach
tige huurders het slachtoffer werden van de huurverhoging. De VVD en de
confessionelen gingen door de bocht omdat amendering van het wetsont
werp de lang verbeide huurverhoging nog langer zou uitstellen. In ’t Veld
redde zijn wetsontwerp verder door geen bezwaar aan te tekenen tegen een
kamerbreed gesteunde motie, dat de compensatieregeling voor de huurver
hoging bevredigend geregeld wilde zien vóór de inwerkingtreding van de
Huurwet. Het tekent de relatieve machteloosheid van het parlement in
deze, dat een voor iedereen bevredigende oplossing van het probleem er
nooit is gekomen.

Naar verdergaande decentralisatie?
Tussen overheidsdirigisme en particulier initiatief
Inleiding
Toen de woningbouw in de jaren 1947-1948 weer redelijk op gang begon te
komen, bestond er nauwelijks verschil van mening over de vraag wie de
woningexploitatie moest verzorgen. Het sprak eigenlijk voor zich dat de
primaire verantwoordelijkheid voor de oplossing van de ergste nood bij de
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overheid lag. Zo particulieren al over de middelen beschikten om in de
volkswoningbouw te investeren, keken zij voorlopig liever de kat uit de
boom, omdat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de bouwkosten en dus het
rendement op de investeringen vooralsnog onzeker bleef.
Toch rees na enige tijd de vraag of de overheid in haar eentje in staat zou
zijn de woningnood op te lossen. Zou er, net als voor de Tweede Wereld
oorlog, niet meer moeten worden overgelaten aan het particuliere initia
tief? En zou het niet de voorkeur verdienen als, in het kader van de wo
ningwetbouw, de woningcorporaties in plaats van de overheid, c.q. de ge
meenten, het voortouw namen? Zou, tenslotte, de volkshuisvesting er niet
bij gebaat zijn als het eigen-woningbezit bevorderd werd? Dit soort vragen
bezaten stuk voor stuk een zware ideologische lading. Voor de minister van
W ederopbouw en Volkshuisvesting, die vooral pragmatisch te werk wilde
gaan, was dit een complicatie. Wij zullen hierna onderzoeken hoe de ver
strengeling van ideologische en doelm atigheidsoverwegingen zijn beleid
heeft beïnvloed, een beleid dat in veel opzichten bepalend was voor de toe
komst.

De discussie over het eigen-woningbezit 310
Als we de econoom M.A.M. van Helvoort (vanaf 1956 lid van de Tweede
Kamer voor de KVP) mogen geloven, zou Nederland de status van sociaal
paradijs verwerven op het moment waarop de eigen woning voor elke Ne
derlander een bereikbaar ideaal zou zijn. In zijn proefschrift over het eigenwoningbezit uit 1955, dat zonder veel kritische distantie de katholieke socia
le leer over bezitsvorm ing uitdroeg, somde de auteur een groot aantal
voordelen van het eigen-w oningbezit op. Volgens Van H elvoort is de
keuze voor eigen huis of huurhuis 'een principiële vraag, omdat er de
m enselijke persoonlijkheid ten nauwste bij betrokken is. De m enselijke
verhoudingen zoals die zich manifesteren in de woonzeden en het wonen,
raken de geestelijke gezondheid en komen daarmede in het principiële
vlak. (...) Uitgaande van de stelling, dat het instituut van de privaat-eigendom in het belang is zowel van individu als van gemeenschap, is bevorde
ring van privaat-eigendom van overheidswege evident wenselijk.' Bij het
bezit van een eigen huis gaat het immers om de bevrediging van de meest
persoonlijke behoeften van de mens, zo meende Van Helvoort; dit bezit
biedt zekerheid en stabiliteit aan het gezinsleven, het geeft vrijheid en on
afhankelijkheid, het streven naar verwerving van een duurzaam bezit als
een huis zou op voedend werken, de bezitter moet zelfstandig denken, han
delen en beslissen, hetgeen des te belangrijker is op een terrein waar bezit en
beheer nog samen gaan, terwijl dit in de rest van de samenleving steeds
meer gescheiden wordt. Kortom: 'Het eigen huis kan een oase zijn temid
den van de al te grote collectivering van behoefte-bevrediging.'
Van Helvoort zag echter ook meer prozaïsche en praktische voordelen in
het eigen-huisbezit. Het feit dat de eigenaar zelf zijn woning bewoont, ga
randeert tot op grote hoogte een behoorlijk onderhoud, de eigen woning is
een uitstekend spaarobject, dat langdurige en stabiele spaaractiviteit vereist
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en een zekere vermogensvorming garandeert. Hoewel Van Helvoort geen
verschil zag tussen huurwoning en eigen woning voor zover het om de
doelmatigheid van het huis als verblijf ging, was hij toch van oordeel dat
het algemeen welzijn aanmerkelijk beter gediend was met de bevordering
van het eigen-huisbezit dan door de stimulering van de bouw van huur
woningen.311
Al deze reële of vermeende voordelen van het eigen-huisbezit ten spijt
moest Van Helvoort constateren, dat in het eerste decennium na de Tweede
W ereldoorlog de particuliere bouw ver achter was gebleven bij de woning
wetbouw, en dat de bouw ten behoeve van de verkoop of van bewoning
door de bouwer slechts een beperkt gedeelte van de woningproduktie uit
maakte. In de naoorlogse jaren had de overheid, in haar streven de wo
ningnood zo snel mogelijk op te lossen, haar greep op de nieuwbouw im
mers sterk verstevigd. Het op korte termijn opheffen van misstanden als
gedwongen samenwoning had de hoogste prioriteit. Zolang een minister
van Wederopbouw en Volkshuisvesting de oplossing voor de woningnood
moest zoeken in noodoplossingen als de duplexwoning, bleef het eigenwoningbezit tot op zekere hoogte een ver verwijderd ideaal. De voorkeur
die de overheid in deze jaren voor de woningwetbouw aan de dag legde,
kwam onder meer tot uiting in de ongelijke subsidieregelingen voor wo
ningwetbouw en particuliere bouw, waardoor de jaarlijkse lasten voor de
bouwer van een eigen huis hoger lagen dan de lasten verbonden aan wo
ningwetbouw.312
Een 'hot issue' vormde het eigen-woningbezit in het parlement in de ja
ren 1948-1951 zeker niet, hoewel met name de confessionelen het thema
veelvuldig aan de orde stelden, de KVP voorop. De VVD had in haar gemeenteprogram de doelstelling opgenomen, dat de gemeente het streven
naar het bezit van een eigen woning zou ondersteunen313 (de KVP had het
streven naar eigen-w oningbezit opgenomen in het V erkiezingsm anifest
1948, de ARP in het Program van actie voor de verkiezingen van 1948314),
maar heeft aan dat punt in het parlement nauwelijks aandacht besteed. De
sociaal-democraten tenslotte waren in de regel niet erg te porren voor het
ideaal van het eigen-woningbezit. Een rapport van de Wiardi Beckmanstichting uit 1949 gaf daar duidelijk blijk van. Eigen-woningbezit zou 'alleen
verantwoord (zijn) in streken met (een) stabiele, ekonomisch krachtige en
spaarzame bevolking en dan alleen nog voor gezinnen die deze eigenschap
pen ten volle bezitten. Waar de honkvastheid gering is en de ekonomische
positie zwak of wisselvallig, wordt een eigen huis spoedig een ernstige be
lem m ering.’315
Uit de parlementaire debatten bleek echter dat de PvdA ook meer princi
piële bezwaren tegen het eigen-woningbezit koesterde. Zo betoogde Ten
Hagen tijdens de begrotingsdebatten voor 1950 dat het eigen-woningbezit
weliswaar niet op winst gericht was en daardoor aanvaardbaar, maar dat
men het niet als ideaal moest stellen. Overspannen propaganda hiervoor
leidde allicht tot teleurstelling. Hij was van oordeel dat het gemeenschappe
lijk bezit van woningen door tussenkomst van de woningcorporatie als
'een hogere vorm van bezit' gepropageerd moest worden.316 Hij was het
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derhalve absoluut oneens met de KVP, die het eigen-woningbezit van groot
belang achtte voor de bezitsspreiding en voor de deproletarisering van de
arbeiders.317
Het stond volgens de KVP in ieder geval als een paal boven water, dat de
belangstelling van de overheid en haar ingrijpen in de volkshuisvesting
veel te eenzijdig gericht was op de bouw van goede huurwoningen, zo be
toogde het Tweede-Kamerlid Van Vliet bij de behandeling van de begroting
voor 1951. Het eigen-woningbezit voor wie dat niet op eigen kracht kon
verwerven, was nauwelijks bevorderd. Private instellingen als sommige
spaarbanken en vooral de zogenaamde bouwkassen - spaarinstellingen die
uitsluitend het bevorderen van het eigen-woningbezit tot doel hadden door
een combinatie van sparen en het afsluiten van een hypothecaire lening hadden volgens Van Vliet, zelf directeur van een bouwspaarkas, hier meer
betekenis.
Van Vliet meende, dat de regering, gelet op haar financieringspolitiek, te
weinig belang hechtte aan de bevordering van het eigen-woningbezit. De
nieuwbouwkosten waren zo sterk gestegen dat kleine spaarders deze, zelfs
met behulp van spaarkas of bouwkas, niet meer konden opbrengen. Dat er
toch nog een en ander gebouwd werd, was vooral te danken aan de Financieringsregelingen Woningbouw 1947 en 1948 krachtens welke de lasten
van het onrendabele deel van de bouwkosten ten laste van het Rijk kwa
men. Deze regelingen waren echter inmiddels vervangen door de Premie
regeling Woningbouw 1950, die slechts een beperkt deel van de onrendabele
kosten dekte. Voor woningen groter dan een vastgestelde inhoud verleende
het Rijk zelfs in het geheel geen bijdrage meer, als gevolg van minister In 't
Velds overtuiging dat er 'geen enkele rechtsgrond (bestond), waarom het
Rijk daarvoor in de buidel zou moeten tasten’.318
Van Vliet pleitte derhalve krachtig voor een financieringsregeling ten be
hoeve van de particuliere bouw, die zou zijn afgestemd op de behoefte van
de kleine spaarders die voor hun gezinnen een eigen woning wensten te
bouwen. De meerderheid van de Kamer en de regering steunden immers in
principe, zij het met enige reserve, het streven naar eigen-woningbezit, ook
voor minder draagkrachtigen. Gezien het feit, dat het Rijk nu grote som
men spendeerde aan woningwetbouw waarin potentiële eigen-woningbezitters woonden, hoefde een rijksbijdrage aan de eigen-woningbouw per saldo
niet negatief uit te pakken. Tot slot zette Van Vliet zijn betoog kracht bij
met het argument dat ook de voorgenomen wijziging van de Woningwet
van 1901 in de richting van bevordering van het eigen-woningbezit leek te
gaan.319
Hoewel In ’t Veld zeker geen onverdeeld voorstander was van ongebrei
delde stimulering van het eigen-woningbezit - hij deelde eerder de opvat
ting van zijn partijgenoot Ten Hagen dat dit slechts tot teleurstelling en
mislukking kon leiden - en ofschoon hij er in principe tegen gekant was
'voor een bepaalde categorie van ingezetenen een afwijkende regeling te
maken', wilde hij een financieringsregeling voor kleine spaarders wel in
overweging nem en.320 Het zou echter pas zijn opvolger, de KVP-minister
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H.B.J. Witte, lukken een succes volle bijdrage-regeling te ontwerpen ten be
hoeve van eigenaar-bewoners van sober gebouwde woningen.321
Met zijn belofte te onderzoeken welke mogelijkheden er waren voor een
bijzondere financieringsregeling voor kleine spaarders, sloot In 't Veld aan
bij het uit 1950 daterende advies van de staatscommissie voor de herziening
van de Woningwet (staatscommissie-Van den Bergh). Deze had immers de
conclusies overgenomen van het Rapport inzake de voorzieningen, te tref

fen ter bevordering van de verkrijging van een woning in eigendom door
arbeiders en met hen gelijk te stellen kleine zelfstandigen, uitgebracht door
een op 12 juni 1948 door In 't Veld ingestelde commissie onder voorzitter
schap van J. Bommer, algemeen adviseur bij de Centrale Directie van de
W ederopbouw en de Volkshuisvesting en vanaf 1952 lid van de Tweede
Kamer voor de PvdA. Het rapport van de commissie-Bommer was als bij
lage integraal opgenomen in het verslag van de staatscommissie-Van den
Bergh.322
Volgens de taakomschrijving werd de commissie-Bommer niet geacht
zich uit te laten over de wenselijkheid van de bevordering van het eigenwoningbezit. Desondanks besprak zij uitvoerig de nadelen hiervan. Behal
ve het feit, dat de eigenaar-bewoner in de regel kwetsbaarder was, omdat hij
zich voor hogere lasten zag geplaatst dan de huurder van een woningwet
woning, achtte de commissie het een belangrijk nadeel, dat de eigen woning
minder waarborgen bood voor een voldoende intensief gebruik dan de
huurwoning. In de grootte van de huurwoningen bestond immers meer
differentiatie en een gezin kon dan ook, al naar gelang zijn grootte, een klei
nere of grotere woning betrekken. De eigen woning was daarentegen vaak
woning 'van de wieg tot het graf’. Deze moest daarom in beginsel zijn afge
stemd op een volgroeid gezin.
Blijkbaar wilde de commissie-Bommer het enthousiasme van met name
de KVP wat afremmen. Haast woordelijk sloot zij zich aan bij de opvattin
gen van de Wiardi Beckmanstichting en van de Tweede-Kamerfractie van
de PvdA: 'Het is haar (de commissie, JR) voldoende wanneer uit deze op
merkingen blijkt, dat men het eigen-woningbezit niet voetstoots moet be
vorderen, maar daarbij selecterend en opvoedend te werk moet gaan. Als
richtsnoer zou de commissie willen stellen, dat het bezit van een eigen wo
ning voornamelijk dient te worden bevorderd in streken met een stabiele
en spaarzame bevolking en voor gezinnen, die naar strenge eisen zijn gese
lecteerd.'323
Hiermee was de toon gezet voor het hele rapport. Nadat de commissie
nog had vastgesteld, dat het haar taak niet was een uitspraak te doen over de
wenselijkheid van overheidshulp bij aankoop van bestaande woningen - de
regeling waarover zij adviseerde diende door middel van bevordering van
het eigen-woningbezit de volkshuisvesting te verbeteren en kon dus alleen
op nieuwbouw betrekking hebben - voegde zij meteen de daad bij het
woord: zij formuleerde een aantal paternalistische criteria voor de selectie
van personen die voor overheidshulp in aanmerking wensten te komen.
Niet alleen mocht de kandidaat de leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschre
den hebben324, moest hij ingezetene des Rijks en Nederlander zijn, die niet
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de beschikking of het beheer over zijn goederen verloren had, maar hij
moest ook blijvend zijn hoofdbron van bestaan vinden in de gemeente
waarin hij een woning wenste te verwerven, dan wel in een aangrenzende
gemeente. Daarnaast zou de kandidaat nog aan een aantal minder objec
tieve voorwaarden moeten voldoen. De gegadigde moest met zijn gezin ge
schikt worden geacht voor de eigendom en het doelmatig gebruik van wo
ning en bijbehorende grond zorg te kunnen dragen. Hij moest in staat zijn
een nader te bepalen percentage van de stichtingskosten uit eigen middelen
op te brengen, maar hij mocht weer niet zo gegoed zijn, dat hij geacht moest
worden zonder hulp van de overheid een eigen woning te kunnen ver
werven. Tot slot moest de kandidaat geacht worden de verplichtingen die
voortvloeiden uit de hulp van overheidswege naar behoren te kunnen
voldoen. Daarbij diende mede gelet te worden op de voorzieningen die hij
ten aanzien van zijn nabestaanden had getroffen, in geval hij binnen de aflossingstermijn zou overlijden.325
Met de voorstellen aangaande de financiering van het eigen-woningbezit
hoopte de commissie blijkbaar twee vliegen in één klap te slaan: de wijze
van financieren zou kunnen bijdragen aan de beoogde opvoeding van de
eigenaar in spe en de staatskas zou in zekere mate worden ontzien. De
commissie zag namelijk een belangrijke taak weggelegd voor de eerder ge
noemde bouwspaarkassen, die de selectie van gegadigden zouden moeten
verzorgen.
De bouwkassen zouden echter nooit helemaal in de financiering kunnen
voorzien. De commissie bepleitte daarom steun in de vorm van gemeente
garanties op het aantrekken van vreemd vermogen ter financiering van de
hypotheken die aan bouw spaarders zouden worden verleend. Verder
meende zij dat, wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden de
stichtingskosten van een woning zo hoog zouden zijn, dat een rendabele
exploitatie onmogelijk was, er alle aanleiding was van overheidswege spe
ciale bijdragen te verlenen ter hoogte van de onrendabele top.
Hoewel de overheid zich aldus bepaald niet aan haar financiële verant
woordelijkheden zou kunnen onttrekken - met name de financiering van
de onrendabele top bleef door de uit de pan gerezen bouwkosten een im
mens probleem -, bood het voorstel van de commissie-Bommer toch grote
voordelen. De bouwkassen konden bij de financiering immers beschikken
over de collectieve spaargelden en over de van derden zonder overheidsgarantie aangetrokken kapitalen. Ook het immateriële voordeel, de sociaalpedagogische werking die zou uitgaan van het in de bouwkas georgani
seerde sparen, viel volgens de commissie niet te onderschatten. Teneinde
het sociale doel te waarborgen zouden de bouwkassen wel aan een aantal
voorwaarden moeten voldoen, onder meer met betrekking tot de bereke
ning van rente en administratiekosten. De Verzekeringskamer zou moeten
toetsen of de bouwspaarkassen inderdaad aan de eisen voldeden.
De paternalistische en pedagogische strekking van het voorstel van de
commissie-Bommer kan men achteraf beoordelen als typisch tijdgebonden.
De tijdgebonden elementen waren vooral terug te vinden in de uitgangs
punten van het voorstel. Het veronderstelde een overheid en potentiële
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woningbezitters m et zeer geringe financiële speelruimte. Bovendien ver
onderstelde het functioneren van de bouwspaarkassen een belangrijke con
trolerende rol van de overheid. Het sterkst komt de tijdgebondenheid ech
ter naar voren in het rotsvaste geloof in het sociaal-pedagogische karakter
van het eigen-woningbezit, een geloof dat nauw aansloot bij de in brede
kringen levende opvattingen over de beschavende taak van de overheid.326
Toen de welvaart steeg, waardoor overheid en particulieren over wat rui
mere financiële middelen beschikten, nam de belangstelling voor het eigenwoningbezit alleen maar toe. Dit resulteerde in 1956 in het Besluit bevorde
ring eigen-woningbezit en de Beschikking bevordering eigen-woningbezit,
op grond waarvan belangrijke premiesteun aan eigen-huisbezitters moge
lijk werd. Het opmerkelijke is echter, dat de band met het publieke bouwsparen nu volledig was doorgesneden.327 De financiering van het eigenwoningbezit zou geheel via particuliere instellingen plaats moeten vinden.
Van der Schaar veronderstelt in zijn studie van het Nederlandse volks
huisvestingsbeleid dat hiervoor drie redenen zijn aan te geven. De opvat
tingen over het gewenste overheidsbeleid waren veranderd, de bouwspaarkasbeweging was over haar hoogtepunt heen en het sparen voor en de hypotheekverlening door de coöperatieve banken was sterk toegenomen.328
Men zou daar wellicht aan moeten toevoegen, dat de angst voor het zede
lijk verval en het geloof in de bevoogdende taak van de overheid, zeer snel
aan betekenis hadden ingeboet.

Particuliere bouw of woningwetbouw?
De discussie over de wenselijkheid van het eigen-woningbezit speelde zich
deels af in het kader van een breder politiek probleem. De vraag was im
mers of men uiteindelijk de voorkeur diende te geven aan particuliere
bouw, waarvan de bouw ten behoeve van bewoning door de bouwer deel
uitmaakte, of woningwetbouw. Voorstanders van woningwetbouw m oes
ten zich uitspreken over de vraag of de bouw door gemeenten voorrang
moest krijgen of die door woningcorporaties.329
De W oningwet hield immers beide mogelijkheden open, zij het met een
voorkeur voor de tweede optie. De opponenten sloegen elkaar ook in deze
discussie afwisselend om de oren met ideologische en doelmatigheidsargumenten of mengvormen daarvan. Op de achtergrond speelde ook hier
telkens het financieringsprobleem een rol, het probleem dat volgens In 't
Veld aan het eind van zijn ambtstermijn ’het allesoverheersende thema
(was) gew orden'.330 In de eerste naoorlogse jaren was men het in politiek
Den Haag in ieder geval over één ding roerend eens: er bestond vooral be
hoefte aan de bouw van arbeiderswoningen. Algemeen werd erkend, dat
deze nieuwbouw voor particuliere investeerders geen erg aantrekkelijke be
leggingsobjecten vormde. Derhalve moest de woningwetbouw in deze be
hoefte voorzien.
Het was niet, zoals men wellicht zou verwachten, de VVD die als eerste
de vraag stelde of deze situatie nu wel ideaal genoemd kon worden, maar de
SGP. Het Tweede-Kamerlid Van Dis betoogde al in 1948 dat de particuliere
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bouwondernem ers best bereid waren arbeiderswoningen te produceren,
maar dat het particulier initiatief voortdurend ernstig belemmerd werd
door de am btelijke bureaucratie, het stelsel van bouw vergunningen, de
langzame financiële afwikkeling met aannemers etcetera. Van Dis zag zijn
opvattingen bevestigd door een massale demonstratieve vergadering van
3400 bouwondernemers op 18 november 1948 te Utrecht, gericht tegen het
bouwbeleid. Van Dis betreurde dit omdat particuliere bouwers naar zijn
oordeel efficiënter en goedkoper konden produceren dan overheid en wo
ningcorporaties. De prioriteit zou daarom moeten liggen bij de opruiming
van bureaucratische obstakels.331
Minister In ’t Veld bestreed deze opvatting. Tijdens de begrotingsbehan
deling had hij beluisterd dat volgens eenieder de woningwetbouw voorrang
verdiende. Deze hoefde beslist niet duurder te zijn. Bovendien zouden par
ticuliere bouwers vanzelf wel gedwongen worden zich op de markt van de
arbeiderswoningen te begeven, omdat deze 95% van het totaal uitmaakte.
Wel erkende de minister dat de financieringsregeling voor de particuliere
bouw zeer ingewikkeld in elkaar stak, maar daar waren de beleggers zelf
voor verantwoordelijk geweest, omdat zij elk risico hadden willen uitslui
ten.332
Overigens stond In 't Veld 'zeer bepaald' op het standpunt dat, waar het
ging om de keuze tussen gemeente en woningcorporatie, de laatste vóór
diende te gaan.333 Om verschillende redenen stemde de Tweede Kamer met
deze gedachte in. In de eerste plaats konden gemeenten het zich in de regel
niet veroorloven al te grote financiële risico's te lopen op de weinig lucra
tieve markt van de woningwetbouw. Dit sloot een aanvullende rol niet uit,
maar de eerste jaren na de oorlog hadden zij al erg veel initiatieven moeten
ontplooien, omdat de woningcorporaties een tijd lang de kat uit de boom
hadden gekeken. Zeker bij de confessionele partijen woog het gewicht van
de im m ateriële argumenten echter zwaarder. W aar particulier initiatief
door middel van de (verzuilde) woningcorporatie tot ontplooiing kwam,
moest dit conform het subsidiariteitsbeginsel gestimuleerd worden. Boven
dien mocht worden verwacht, dat de woningcorporatie, in tegenstelling tot
de overheid, regelmatig contact met de bewoners zou onderhouden, het
geen alle partijen ten goede zou komen.334 Of, zoals ARP-Tweede-Kamerlid
Stapelkamp het eens fraai uitdrukte: 'De bestaande Woningwet (...) bedoelt
juist de volkskracht te versterken door het volk in zijn brede lagen bij de
woningbouw te betrekken en daarvoor verantw oordelijkheid te laten
dragen.’335
Bij de respectieve begrotingsbehandelingen336 in beide Kamers keerde het
probleem telkens op de politieke agenda terug. In de Eerste Kamer bleek het
keuze vraagstuk particuliere bouw of woningwetbouw zelfs zoveel splijtstof
te bevatten, dat de KVP niet meer in staat was haar afgevaardigden op één
lijn te houden. Kraaijvanger gooide bij de behandeling van de begroting
voor 1949 de knuppel in het hoenderhok: 'Naar mijn m ening zal het
woningbouwvraagstuk niet kunnen worden opgelost, indien we er niet in
slagen de particulieren voor de woningbouw te interesseren.' Hij stelde de
vooroorlogse periode ten voorbeeld omdat destijds, in de jaren 1923-1940,
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particulieren zes maal zoveel bouwden als woningcorporaties en gemeen
ten sam en.337 Door middel van gunstige financieringsregelingen zouden
eigen bouwers en institutionele beleggers gestimuleerd moeten worden in
de arbeiderswoning te investeren. De bestaande regeling, die een uitbetaling
van het onrendabele deel van de stichtingskosten na een periode van tien
jaar beloofde, wekte bij de investeerders te weinig vertrouwen.338
Partijgenoot H.C. Nijkamp, afkomstig uit de Katholieke Arbeidersbewe
ging, dacht daar anders over. Vergelijkingen met de vooroorlogse situatie,
toen investeringsklimaat, overheidsbeleid en bouwkosten heel anders wa
ren, gingen volgens hem mank. Nijkamp wenste de mogelijkheid van par
ticuliere bouw niet geheel uit te sluiten, maar hij geloofde dat de woning
corporatie doelmatiger kon werken èn een sociaal verantwoorde exploitatie
kon garanderen.339 Het was een opvatting waarbij PvdA-woordvoerder
Woudenberg zich volmondig aansloot. Deze achtte het uit sociaal oogpunt
niet gewenst dat particulieren zich met de exploitatie van arbeiderswonin
gen bezig hielden.340
Het schijnt dat de emoties nogal hoog opliepen, want minister In 't Veld
ontsnapte tijdens dit debat een even ongebruikelijke als spontane ontboe
zeming: 'Nu ga ik misschien een erge ketterij verkondigen. (...) Waarom
zouden we niet kunnen uitkomen zonder particuliere woningbouw?' Hij
wilde de particuliere bouw in principe wel dezelfde kansen geven als de wo
ningwetbouw, maar hij voelde er niets voor daar ook nog eens een premie
op te zetten. Als de particuliere bouwers inderdaad in staat waren goedkoper
te produceren, dan hadden ze daaraan bij de exploitatie van de woningen
meer dan genoeg voordeel, aldus In 't Veld. Even later was de minister ech
ter, als was hij geschrokken van zijn eigen openhartigheid, al weer terugge
vallen in zijn oude, vertrouwde rol van bemiddelaar. Hij besloot de discus
sie zonder een echte keuze te maken: 'Het zal er om gaan het juiste even
wicht te vinden tussen woningwetbouw en particuliere bouw.'341
De volgende jaren bleek dat deze frase inderdaad weinig opheldering
bood over de intenties van de minister. Partijgenoot Ten Hagen verweet
hem tijdens de behandeling van de begroting voor 1950 in de Tweede Ka
mer regelrecht, dat hij verzuimde een duidelijke keuze te maken. De tegen
stelling tussen woningwetbouw en particuliere bouw moest volgens hem
vertaald worden als een tegenstelling tussen woningexploitatie primair in
het belang van de volkshuisvesting en woningexploitatie omwille van de
winst.
Ten Hagen probeerde uit de impasse te geraken door die tegenstelling te
depolitiseren. Het ging volgens hem niet om een politieke maar om een
doelmatigheidsvraag, die gemakkelijk opgelost moest kunnen worden. Im
mers, omdat de huurder altijd de zwakkere partij is, verdient deze bescher
ming. Particuliere exploitatie bood volgens Ten Hagen echter geen enkele
garantie voor een sociaal en technisch verantwoorde exploitatie. Hij begreep
dan ook niet waarom de m inister de particuliere bouw aantrekkelijker
wilde maken door de financieringsregeling te vereenvoudigen. Het aandeel
van de particuliere bouw, zo'n dertig procent van het totaal, was al te hoog.
Woningexploitatie puur omwille van de winst kon en moest worden uitge183
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sloten. Zolang de woningcorporaties nog niet optimaal functioneerden, zou
overheidsexploitatie een noodoplossing kunnen bieden. Later zou de ex
ploitatie van deze woningen dan aan de corporaties kunnen worden over
gedragen.342
Ten Hagen vond met name de KVP'ers Andriessen, de oud-voorzitter
van de RK Bouwvakarbeidersbond 'St. Joseph’, en Van Vliet tegenover
zich. Ten Hagen zou de kwaliteit van de produkten van het vooroorlogse
particulier initiatief hebben miskend. Het was een illusie te denken dat ge
meenten en woningcorporaties in hun eentje aan de woningbehoefte kon
den voldoen* Sterker nog: ’(...) de toestand in de bouwerij is niet gezond te
noemen, zolang niet vanuit de particuliere sector weer een groot deel van
de woningbouw wordt gefinancierd en verzorgd', aldus Van Vliet. De ver
m aledijde, ingew ikkelde Financieringsregeling woningbouw-1948 moest
dus snel door een aantrekkelijker regeling vervangen worden.343 In ’t Veld
vroeg zijn partijgenoten begrip voor zijn probleem. Ook hij zag bepaalde
vormen van woningexploitatie liever niet, maar een minister kon niet al
tijd doen wat hij wilde. De Financieringsregeling wilde hij aanpassen omdat
deze voor beleggers een element van onzekerheid bevatte en daarom on
aantrekkelijk was.344
In de senaat kon In 't Veld rekenen op steun van de rechterzijde voor
zijn voorstel de Financieringsregeling te vereenvoudigen. De CPN (Van
Santen: 'De Regering (offert) de menselijke waardigheid op het altaar van
de verlies- en winstrekening.'345) en de PvdA verzetten zich tegen het voor
stel. Woordvoerder Woudenberg bracht zelfs zwaar geschut in stelling en
sprak in dit verband van een politiek die 'mij de indruk geeft van een op
portunisme, dat mij niet lijkt'.346 Tevergeefs. De minister weigerde zich te
laten verleiden tot een keuze tussen particuliere en woningwetbouw. An
dermaal verklaarde hij 'geen bewonderaar van verschillende vormen van
particuliere woningexploitatie' te zijn, maar: 'Wij zitten nu eenmaal in een
coalitie-Kabinet en evenmin als de Katholieken b.v. zouden willen door
voeren, in deze omstandigheden, hun speciale inzichten op het terrein van
de echtscheiding, zal ieder weleens enige concessie moeten doen aan zijn
eigen opvattingen.'347 Hij was alleen bereid maatregelen te nemen tegen de
ernstigste excessen van de particuliere bouw: de onvoldoende afschrijving
en het onvoldoende onderhoud.348
In 1950 werd de eerder genoemde Financieringsregeling woningbouw1948 voor de particuliere bouw dan ook vervangen, en wel door de Premie
regeling Woningbouw-1950, die aanmerkelijk eenvoudiger van opzet was.
Voor de investeerders, maar ook voor het Rijk, was wellicht nog belangrij
ker, dat zij van tevoren wisten op welke vaste premiebijdrage c.q. uitgaven
zij konden rekenen, terwijl zij bij de oude regeling te maken hadden met
een jaarlijkse bijdrage die pas na tien jaar in een bijdrage è fonds perdu werd
omgezet. Een nadeel van de nieuwe regeling lag hierin dat de premie het
onrendabele deel der stichtingskosten niet helemaal dekte. De reden was dat
het niet mogelijk was een deel van de uitbetaalde premies achteraf terug te
vorderen als het onrendabele deel door ruimere exploitatiemogelijkheden,
bijvoorbeeld door een hoger huurpeil, in omvang af zou nemen. De notoire
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voorstanders van de particuliere bouw sputterden op dat punt natuurlijk
tegen, maar In 't Veld gaf geen krimp: 'Men heeft mij (...) altijd voorgehou
den, dat de particuliere bouwers het zoveel beter en goedkoper kunnen dan
de woningbouwverenigingen. Ik zou zeggen, laten de heren dat dan maar
doen.'349
In 't Veld heeft op het principiële vlak wellicht wat moeten toegeven,
maar uiteindelijk is hij toch niet slecht uit de strijd gekomen. De opvatting
dat de woningnood nooit effectief bestreden zou kunnen worden zonder
stimulering van de particuliere woningbouw werd door de nieuwe premie
regeling bevestigd en, blijkens de relatieve groei van de particuliere sector
in de jaren vijftig, definitief aanvaard. Door niet te zwichten voor de kritiek
op de premieregeling die door de rechterzijde werd gespuid, wist In 't Veld
ook zijn politieke vrienden voor een belangrijk deel weer terug te winnen.
Zo merkte Ten Hagen, die overigens tegenstander bleef van het bouwen
met winstoogmerk, tevreden op dat de premieregeling in ieder geval iets
van het ondernemersrisico aan het particulier initiatief had terug geschon
ken. Want, zo voegde hij er sardonisch aan toe, 'er is dus alle aardigheid
van dit particulier initiatief af, als ieder die bouwt of exploiteert, daarmee
winst kan behalen en de meer uitgeslapenen daardoor rijk kunnen wor
den'.350

Tot slot
De debatten over eigen-woningbezit en particuliere en woningwetbouw wa
ren, ideologisch gezien, feller dan bij Wederopbouw en Volkshuisvesting
gebruikelijk was. De confessionele partijen, de KVP voorop, hechtten grote,
vooral opvoedkundige waarde aan bezitsvorming onder de arbeiders. De
PvdA verklaarde zich op principiële en pragmatische gronden geen voor
stander van bevordering van het eigen-woningbezit. 'Collectief woningbezit' met tussenkomst van een corporatie zou superieur zijn aan het indivi
duele woningbezit. Bovendien was het maar de vraag of veel arbeiders in
staat waren de lasten van een eigen woning naar behoren te dragen. In 't
Veld deelde deze opvatting, waaraan een zeker paternalisme niet vreemd
was. Overheidshulp bij de verwerving van een eigen woning zou slechts
verleend kunnen worden als aan een groot aantal, strikt geformuleerde en
rijkelijk bevoogdende voorwaarden was voldaan. Overigens was de discus
sie nogal academisch. De tijd was er, financieel gezien, nog niet naar om het
eigen-woningbezit op grote schaal te stimuleren.
Voorgaande discussie was verwant aan de vraag in hoeverre particuliere
dan wel woningwetbouw de voorrang moest krijgen. De CPN, de PvdA en
een enkele KVP'er zagen principieel weinig heil in particuliere exploitatie
van arbeiderswoningen. Zij oordeelden dat arbeiderswoningbouw niet uit
winstbejag, maar slechts in dienst van de volkshuisvesting mocht plaats
vinden. De partijen ter rechterzijde verdedigden de opvatting dat de huur
der geen nadeel behoefde te ondervinden van particuliere woningexploita
tie. Particuliere exploitanten zouden concurrerend kunnen werken, als zij
niet werden gehinderd door onnodig ingewikkelde regelgeving en door het
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ambtelijk apparaat In 't Veld was zeker geen principieel voorstander van
particuliere bouw, maar hij besefte haar niet te kunnen missen in de strijd
tegen de woningnood. Bovendien was de politieke druk van rechts om de
particuliere bouw te stimuleren groot. In 't Velds houding ontlokte aan zijn
partijgenoten het verwijt dat hij weifelachtig en zelfs opportunistisch ope
reerde. Door een eenvoudiger premieregeling voor de particuliere bouw te
ontwerpen, waaraan nog wel een substantieel ondernemersrisico was ver
bonden, wist In ’t Veld echter alle partijen met zijn beleid te verzoenen, de
CPN uitgezonderd.
De W ederopbouwwet

Inleiding. 'O n-N ederlandse verhoudingen'
Het probleem van de wederopbouw, van het herstel van door oorlogshan
delingen verwoeste objecten, deed zich al direct na het beëindigen van de
vijandelijkheden in mei 1940 voor.351 Aan de behoefte tot regelgeving op
dit gebied werd voldaan door de Besluiten wederopbouw I en II van de op
perbevelhebber van land- en zeemacht H.G. Winkelman dd. 21 en 24 mei
1940. Vele elementen van latere wederopbouwregelingen vindt men al in
deze besluiten terug: de bevoegdheid tot het vaststellen van wederopbouwplannen, een versnelde onteigeningsprocedure ten behoeve van de weder
opbouw, die afweek van de procedure voorgeschreven in de Onteigenings
wet, en de verplichting tot het aanvragen van een rijksgoedkeuring voor
bouwwerken die naast de gemeentelijke bouwvergunning vereist werd.
Op 7 mei 1945 zagen, met het oog op de wederopbouw, twee belangrijke
Koninklijke Besluiten het licht: F 66 en F 67. Het eerste KB benadrukte het
belang van de wederopbouw door de naam van het departement van Wa
terstaat te wijzigen in departement van Waterstaat en van Wederopbouw. F
67 bevatte in de woorden van Van Poelje en Van Wijnbergen in hun com
mentaar op de Wederopbouwwet, 'een summiere en enigszins autoritaire,
doch ongetwijfeld doelmatige, regeling, waardoor, op basis van de tijdens de
bezetting ontwikkelde beginselen en met gebruikmaking van het gedurende
die tijd gegroeide apparaat, na de bevrijding de wederopbouw voor het eerst
met kracht ter hand kon worden genomen'.352
Hiermee was overigens tevens de kiem gelegd voor de latere onvrede.
Alle efficiency ten spijt, stonden regelingen die wortelden in de bezettings
tijd vrijwel per definitie in een kwade reuk. Zodra de mogelijkheid zich
voordeed, verlangde het parlement hun afschaffing en vervanging van au
toritaire, centralistische bestuursstructuren die als 'on-Nederlands' werden
gezien, door gedecentraliseerde verhoudingen. Dat gold ook voor de weder
opbouwwerkzaamheden, die in normale verhoudingen voor een belangrijk
deel door de gemeenten verricht konden worden.
Een van de gewraakte rudimenten van deze ’on-Nederlandse' verhou
dingen zag het parlement al spoedig in het College van Algemene Commis
sarissen voor de Wederopbouw dat was ingesteld bij KB F 67. Het College,
bestaande uit hoge ambtenaren van het departement van Wederopbouw
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en Volkshuisvesting, verkreeg vrijwel alle bevoegdheden waarover tijdens
de bezetting de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw beschikte:
het vaststellen en goedkeuren van wederopbouwplannen, het onteigenen
ten behoeve van de wederopbouw en het regelen van de bouwnijverheid.
In tegenstelling tot de Algemeen Gemachtigde verrichtte het College zijn
werkzaamheden onder leiding van één minister. Het nogal autoritaire ka
rakter van het College kwam onder andere tot uitdrukking in het feit, dat
het een groot aantal zaken waarin het besluit F 67 niet voorzag, per circu
laire regelde.353 Het ging hierbij soms om onderwerpen die voor de oorlog
bij wet of bij algemene maatregel van bestuur waren geregeld.
Het College heeft in totaal 246 gedeeltelijke of volledige wederopbouw
plannen vastgesteld c.q. goedgekeurd (in overgrote meerderheid betrof het
goedkeuring van door derden opgestelde plannen). Daarnaast heeft het op
ruime schaal gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid tot snelle onteigening,
niet alleen in verwoeste gebieden, maar ook in gemeenten die over onvol
doende bouwrijpe grond voor nieuwbouw beschikten. De regeling van de
bouwnijverheid tenslotte, de laatste belangrijke bevoegdheid van het Col
lege van Algemene Commissarissen, geschiedde door middel van het rijksgoedkeuringenbeleid, door de distributie van schaarse bouwmaterialen en
door een doelmatige verdeling van de beschikbare arbeidskrachten. Ook bij
de opstelling van het bouwprogramma voor 1946 en volgende jaren speelde
de beperkte beschikbaarheid van materiaal en arbeidskrachten de bouwnij
verheid al parten.
De kritiek van gemeentewege op het uitschakelen van lagere overheden
bij de wederopbouwactiviteiten werd al enkele maanden na de bevrijding
manifest, maar zij werd het scherpst verwoord tijdens het wederopbouwcongres van de Vereniging van Nederlandse Gem eenten, dat in januari
1947 in Nijmegen werd gehouden. P.J. Oud, voorzitter van de VNG, burge
meester van het zwaar getroffen Rotterdam en vanaf juli 1948, evenals voor
de oorlog, lid van de Tweede Kamer, vergeleek de wederopbouwautoriteiten onomwonden met achttiende-eeuwse verlichte despoten. Hij vond het
onbegrijpelijk dat er twee jaar na de bevrijding nog niets in de situatie was
veranderd.354
Deze 'cri de coeur' werd niet alleen door vrijwel de hele Tweede Kamer
onderschreven tijdens de begrotingsbehandeling voor 1948355, maar ook
door minister In ’t Veld. Deze immers had zijn affiniteit met het communalisme en met het gemeentelijke bestuurlijke apparaat, waarin hij carrière
had gemaakt, nooit verloochend.356 Tijdens de behandeling van de begro
ting voor 1949 verklaarde hij: 'Het beleid van ondergetekende is er op ge
richt zoveel mogelijk de lagere publiekrechtelijke lichamen in het werk van
de wederopbouw en de volkshuisvesting te betrekken.'357
Op 5 augustus 1948 bewerkstelligde In ’t Veld een doorbraak door middel
van een brief aan de VNG, waarin hij de overdracht van wederopbouw
werkzaamheden aan de gemeenten aankondigde.358 Vooruitlopend op een
wettelijke regeling wilde hij met de feitelijke decentralisatie al meteen een
begin maken. De vaststelling van wederopbouwplannen, het verlenen van
rijksgoedkeuringen binnen bepaalde grenzen (in de regel mochten grotere
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gemeenten goedkeuringen verlenen voor duurdere bouwwerken dan klei
nere gemeenten), het voorbereiden van onteigeningen ten behoeve van de
wederopbouw en het lenigen van de woningnood, en het voeren van de su
pervisie over de wederopbouwwerkzaamheden in verband met vernieu
wing of herstel van gemeentelijke openbare werken en gebouwen, dat alles
zou voortaan tot de gemeentelijke bevoegdheden gaan behoren. Een weder
opbouwwet zou daarmee voor een belangrijk deel 'slechts' een legitimering
zijn van dit beleid.
Het ontwerp zou rekening houden met de kritiek op de twee wetsont
werpen die op 8 oktober 1947 respectievelijk 28 februari 1948 door In ’t Velds
voorganger, Neher, waren ingediend. Het eerste ontwerp (no. 620) strekte
tot wijziging van de Woningwet, teneinde het centrale gezag, met name in
verband met de uitvoering van het bouwprogramma en een doelmatig ge
bruik van beschikbare bouwmaterialen, voldoende ruimte te geven voor
het bevorderen van de wederopbouw. Het tweede voorstel (no. 740) beoogde
een regeling van de wederopbouw. Tot een afgeronde parlementaire behan
deling van beide ontwerpen was het echter niet gekomen. De forse kritiek
van het parlement, met name op het eerste ontwerp, werd geschraagd door
maatschappelijke organisaties als het Nederlands Instituut voor Volkshuis
vesting en Stedebouw, het belangrijkste studiecentrum op het terrein van
de volkshuisvesting, dat al in 1918 was opgericht op een congres van de Na
tionale W oningraad, de grootste overkoepelende organisatie van woning
corporaties. De kritiek luidde ook nu weer dat het voorstel te veel centrali
seerde, dat de regering klaarblijkelijk geen vertrouwen had in de zelfwerk
zaamheid van de lagere organen en dat zij de touwtjes te veel in eigen han
den wenste te houden.359 In 't Veld begreep dat beide ontwerpen geen schijn
van kans maakten en trok ze op 26 november 1948 in.
VNG en NIVS hadden intussen ook niet stil gezeten. Een studiecommis
sie uit deze organisaties ontwierp een schema voor een wederopbouwwet,
waarin aan de wensen van de gemeenten werd voldaan. Dit schema, dat be
trekking had op de vaststelling van herbouwplannen, onteigening, schade
vergoeding en -toewijzing en op de bijzondere voorzieningen in de bouw
verordeningen in verband met de materialenpositie en de tijdelijke bouw
vergunningen, was voor In 't Veld een belangrijke handreiking.360

Decentralisatie en efficiency
Het ontwerp van Wet houdende tijdelijke voorzieningen ten behoeve van
de wederopbouw en de bevordering van de bouwnijverheid (W ederop
bouwwet) werd op 1 december 1948 bij de Tweede Kamer ingediend.361 Het
ontwerp omvatte een zestal paragrafen die betrekking hadden op nogal uit
eenlopende zaken: de vaststelling en de goedkeuring van wederopbouw
plannen, regelingen die een ruimere en sneller verlopende onteigening
mogelijk maakten dan op grond van de vierde titel van de Onteigeningswet
(onteigening in het belang van de volkshuisvesting) mogelijk was, de status
van het bouwprogramma, enkele bijzondere afwijkingen van de Woning-
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wet en geldelijke steun van overheidswege voor de volkshuisvesting, in
het bijzonder geldelijke steun aan particulieren.
De eerste paragraaf, goeddeels ontleend aan het schema van de VNG en
het NIVS, legde de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de we
deropbouwplannen bij de gemeentebesturen. De minister hield echter wel
een forse vinger in de pap: het recht van goedkeuring van de wederop
bouwplannen hield hij aan zichzelf. Hoewel het verdedigbaar was een wederopbouwplan op één lijn te stellen met een uitbreidingsplan ingevolge de
Woningwet, en het op die grond ook voorstelbaar was het plan geheel on
der de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen te brengen, wilde de
minister zo ver absoluut niet gaan. Aangezien de kosten van de wederop
bouw nooit door de gemeenten zelf gedragen zouden kunnen worden,
meende hij dat goedkeuring van de wederopbouwplannen voorbehouden
moest blijven aan het centrale gezag, dat zijn verantwoordelijkheid voor de
besteding van de rijksmiddelen niet mocht ontlopen.362
Ten aanzien van de ruimere en snellere onteigeningsprocedure, merkte
de minister in zijn MvT op, dat de noodzaak van zo'n regeling vrij alge
meen werd onderkend. Ter waarborging van de rechten van belanghebben
den was een wettelijke regeling die bij de gegroeide praktijk zou aansluiten,
zeer gewenst. Met name de vaststelling van de schadeloosstellingen door de
gewone rechter achtte In 't Veld van groot belang. In principe zouden de ge
meenten het initiatief tot onteigening moeten nemen, al kon onteigening
ook krachtens een besluit van de minister van W ederopbouw en Volks
huisvesting plaats hebben, de Raad van State gehoord hebbende.363
De derde paragraaf zou de minister van Wederopbouw en Volkshuisves
ting verplichten jaarlijks, in overleg met zijn ambtgenoten van Sociale Za
ken, Financiën, Economische Zaken en eventuele andere belanghebbende
bewindslieden, een bouwprogramma op te stellen, dat gelijktijdig met de
rijksbegroting aan het parlement diende te worden aangeboden. Het pro
gramma zou moeten aangeven voor welke bedragen voor diverse bouwac
tiviteiten goedkeuring kon worden verleend, gelet op de beschikbare ar
beidskrachten, materialen en geldmiddelen.
Ook in deze paragraaf werd een zeker centralisme gehandhaafd. De ver
deling van de bouwcontingenten zou door de minister plaats vinden. Die
voor kerken, scholen, ziekenhuizen etcetera zouden meteen over het land
worden verdeeld, die voor bouw en verbouw van woningen, kleine be
drijfsgebouwen, boerderijen etcetera zouden eerst, na Gedeputeerde Staten
te hebben gehoord, over de provincies worden verdeeld, waarna GS de taak
hadden de nadere verdeling binnen de provincies te regelen.
De derde paragraaf liet de minister ook een deel van de verantwoorde
lijkheid voor de bestrijding van het verschijnsel 'zwarte werken'. De bouw
van een werk mocht pas beginnen na schriftelijke goedkeuring, die door B
en W van de gemeente, of, als deze niet beschikte over geëigende technische
diensten, door de minister werd verleend. Wie aan 'zwarte werken' deel
nam, zou deswege aansprakelijk kunnen worden gesteld en was volgens ar
tikel 27 van het ontwerp-Wederopbouwwet strafbaar.364
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Ook de in paragraaf 4 bedoelde bijzondere afwijkingen van de Woning
wet beoogden een snellere en vooral efficiënte aanpak van de wederop
bouw. Zo bestond er bij gemeentebesturen behoefte aan de bevoegdheid
voor een bepaalde tijd afwijkingen van bouwvoorschriften en van stedebouwkundige regelingen toe te staan. Deze behoefte zou zich bijvoorbeeld
kunnen voordoen bij toepassing van nieuwe bouwsystemen365 waarmee in
de bouwverordeningen nog geen rekening was gehouden, hoewel de sys
temen technisch zeer wel verantwoord waren. Aan de gemeentebesturen
werd overgelaten of, en zo ja in hoeverre, van de voorschriften kon worden
afgeweken. Aan Gedeputeerde Staten werd het vereiste toezicht opgedragen.
In zo'n vergunning diende de termijn van ten hoogste tien jaar te worden
gesteld, waarna afwijking van de voorschriften niet langer was toege
staan.366
Paragraaf 5 tenslotte, enigszins gewijzigd overgenomen uit het eerder ge
noemde wetsontwerp no. 620, wilde een wettelijke grondslag verschaffen
voor het verlenen van krediet, bijdragen of zekerheid door de overheid aan
particulieren die woningen wilden bouwen. De mogelijkheden waren gelijk
aan die welke voortvloeiden uit de Financieringsregeling-1948.367 Straf- en
slotbepalingen completeerden het ontwerp van de wet die op 1 januari 1953
zou aflopen.

Tijdelijkheid als politiek panacee
Getuige het VV werd het wetsontwerp in de Tweede Kamer vrijwel alge
meen met voldoening begroet. Met name de verbetering van de positie en
de bevoegdheden van de gemeenten, in navolging van het schema van de
VNG en het NIVS en in vergelijking met voorgaande ontwerpen, kreeg
veel waardering. De minister had blijkbaar consequent de beleidslijn door
getrokken die hij bij zijn aantreden had aangegeven: overgang van gecen
traliseerde naar gedecentraliseerde bestuursverhoudingen. In dit verband
werd het ook vrijwel algemeen toegejuicht dat de minister niet wachtte
noch vooruitliep op het rapport van de staatscommissie-Van den Bergh
over de herziening van de Woningwet.368
Dit neemt niet weg dat het ontwerp-W ederopbouwwet op onderdelen
nog wel degelijk, soms fundamentele, kritiek oogstte. Zo koesterden zeer
vele leden ernstig bezwaar tegen het feit dat de minister onderscheid wenste
te maken tussen wederopbouwplannen en uitbreidingsplannen. Behalve
het financiële m otief was er voor dit onderscheid geen enkele reden. Vol
gens deze leden rechtvaardigde dit onvoldoende het feit dat het recht op
goedkeuring aan GS werd ontzegd en aan de minister werd verleend. GS
zouden zeer wel in staat zijn de financiële belangen correct af te wegen. Ook
voorzag het ontwerp niet in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing
van de minister, terwijl tegen beslissingen over uitbreidingsplannen beroep
op de Kroon mogelijk was.369
Een vergelijkbaar probleem deed zich voor bij de voorgestelde onteige
ningsprocedure. Het feit dat de minister ook hier als goedkeurende instantie
was aangewezen, stuitte bij vele leden op bezwaren. In de praktijk zou dat

Naar verdergaande decentralisatie?

tot merkwaardige complicaties aanleiding kunnen geven. Zo eiste het ont
werp niet alleen overleg tussen de ministers van Wederopbouw en Volks
huisvesting, Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en Econom ische
Zaken voor het verlenen van goedkeuring aan een raadsbesluit tot onteige
ning, maar zelfs overeenstemming. En dat terwijl het in het merendeel der
gevallen zou gaan om onteigening ter uitvoering van een door dezelfde
minister van W ederopbouw en Volkshuisvesting goedgekeurd wederopbouwplan.
Ook uitten verschillende leden kritiek op het feit dat de afwijkende ontei
geningsprocedure zou kunnen worden toegepast, niet alleen in verband
met de uitvoering van een wederopbouwplan of ter leniging van de wo
ningnood, maar ook 'ten bate van het economisch herstel des lands'. Deze
om schrijving achtten zij veel te ruim. Andere leden hadden 'überhaupt'
bezwaar tegen het feit dat onteigening mogelijk werd gemaakt, anders dan
op grond van een stedebouwkundige regeling ingevolge de Woningwet of
een van kracht zijnd wederopbouwplan. Voorts werd wel betwijfeld of de
rechten van betrokkenen steeds voldoende waren gewaarborgd.370
Met betrekking tot de bouwprogramma’s werd onder meer opgemerkt,
dat het streven naar decentralisatie weliswaar loffelijk was (de provincies
werden immers bij de verdeling van de bouwvolumen ingeschakeld), maar
dat de uitwerking van een en ander nogal halfslachtig was. Zo achtte men
het beter de in de verschillende provincies bestaande Rijksdienst aan de
provincie over te dragen, dan deze slechts ten behoeve van de provinciale
besturen ter beschikking te stellen. Ook heerste er verschil van mening over
de vraag of de provincies niet ingeschakeld moesten worden bij de verde
ling van alle bouwvolumen en of het bouwprogramma niet beperkt diende
te blijven tot de burgerlijke en utiliteitsbouw met uitsluiting van de weg- en
waterbouw en de cultuurtechnische werken. Door de laatste kapitaalinten
sieve en relatief weinig bouwmaterialen vergende werken bij het bouwpro
gramma te betrekken, wekte de minister immers de indruk op indirecte
wijze de kapitaaluitgaven te willen sturen, hetgeen niet op deze indirecte
wijze geregeld hoorde te worden. Bovendien leed het wetsontwerp ook op
dit punt aan een zekere tweeslachtigheid. Via het bouwprogramma, zo
meenden sommige leden, werd de planeconomie gekoppeld aan een weder
opbouwwet die zou worden gehanteerd door een departement dat op het
gebied van verkeer, waterstaat en openbare werken niet voldoende deskun
dig was. Te vrezen viel dan ook dat het doel van de wet, onder andere de
bevordering van de bouwnijverheid, voor de openbare werken niet bereikt
zou worden, zeker als men bedacht dat vele van deze werken tot dan toe
zonder rijksvergunning werden uitgevoerd, als er geen gedistribueerde m a
terialen in het spel waren.371
Vele leden wezen er tot slot op, dat een bouwprogramma op zichzelf niet
de gewenste continuïteit in het bouwbeleid garandeerde. Zij misten in het
wetsontwerp dan ook node bepalingen, die het nemen van incidentele,
plotselinge maatregelen, die het eenmaal opgestelde bouwprogramma door
kruisten, zouden voorkomen.372
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De verantwoordelijke ministers, in het bijzonder In 't Veld, toonden zich
in de MvA niet onwelwillend tegenover de Kamer, maar meenden dat zij
op hoofdpunten onvoldoende doordrongen was van de ratio achter een
aantal voorgestelde wetsbepalingen. Met name verweet In 't Veld de Kamer
de gigantische financiële belangen van het Rijk bij de wederopbouwplan
nen te weinig mee te wegen in haar beoordeling van het wetsontwerp. Hij
verklaarde zich dan ook mordicus tegen een gelijkstelling van wederop
bouwplannen en uitbreidingsplannen: 'De uitvoering van de gezamenlijke
wederopbouwplannen zal een bedrag in de orde van grootte van een milliard gulden kosten. Bij de investering door de Overheid van een dergelijk
groot bedrag is een zodanig algemeen belang betrokken, dat de centrale
Overheid hierin het laatste woord moet hebben.’ De verantwoordelijkheid
voor de uitgave van rijksgeld hoorde bij de rijksoverheid te liggen. Ter ge
ruststelling van de Kamer voegde de minister daar nog aan toe, dat de toet
sing van rijkswege in de regel alleen de financiële kant van de zaak zou be
treffen; de stedebouwkundige beoordeling van de wederopbouwplannen
liet hij graag en vol vertrouwen aan de gemeenten over.373
Maar er bestonden ook nog technische verschillen tussen wederopbouwen uitbreidingsplannen die een gelijke procedure bij de vaststelling verhin
derden. Terwijl de laatste in de regel een gedetailleerd karakter hadden,
diende het belangrijkste uitgangspunt bij de wederopbouwplannen te zijn
'dat vlot gewerkt kan worden', zoals dat ook bij noodwetgeving het geval
was geweest. De minister waarschuwde daarom tegen de zucht naar perfec
tionisme die ten koste van de snelheid van werken zou gaan en hij vroeg
zich hardop af of de Kamer zich daar wel voldoende van bewust was. Hij
achtte met deze uiteenzetting ook voldoende toegelicht waarom hij een be
roep op de Kroon tegen de beslissing van de minister niet wenselijk acht
te.374
Aan de kritiek op de brede toepasbaarheid van de korte onteigeningspro
cedure wilde In 't Veld evenmin veel toegeven. Hij achtte deze ook onmis
baar in streken die weinig of geen oorlogsschade hadden geleden, bijvoor
beeld om grond te verkrijgen voor woningen, scholen en dergelijke waar
van de bouw tijdens de bezetting had stil gelegen. Er moest bovendien ten
behoeve van de industrialisatie onteigend kunnen worden om op dit gebied
voldoende te hebben bereikt op het moment waarop de Marshall-hulp af
liep. Gezien de beperkte werkingsduur van de wet, meende de minister het
vertrouwen te kunnen vragen dat hij geen misbruik van zijn bevoegdhe
den zou maken.375
Ook nu weer drong hij aan op de handhaving van een snelle procedure.
Voorstellen die de rechtszekerheid van betrokkenen zouden kunnen ver
groten, maar tot onacceptabele vertragingen zouden kunnen leiden, wees
hij af. Niettemin wenste de regering de eis van collegiale overeenstemming
over de te verlenen goedkeuring te handhaven. Met name de steeds voort
gaande onttrekking van gronden aan de landbouw maakte dit noodzakelijk,
te meer daar de onteigeningsprocedure niet alleen toepasbaar zou moeten
zijn op reeds goedgekeurde wederopbouwplannen, maar ook op uitbrei-
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dingsplannen waarbij de centrale overheid veelal niet betrokken was ge
weest.376
De noodzaak van het opstellen van jaarlijkse bouwprogramm a's was
voor de regering evident. In de MvA wees zij er met klem op, dat het geheel
vrij laten van de bouwactiviteiten nieuwe onaanvaardbare spanningen op
zou leveren, hoewel een zekere ontspanning op de bouwmarkt was ingetre
den, zodat de distributie van bouwmaterialen kon worden opgeheven. Ook
de deviezenvoorziening en een gezonde werkgelegenheidspolitiek noopten
tot strikte planning van de bouwactiviteit. Met het oog op het laatste was
het inderdaad de bedoeling de kapitaaluitgaven van Rijk en lagere organen
te beperken, zolang er geen belangrijke werkloosheid heerste.
Ondanks het streven naar decentralisatie bleef daarom enige invloed van
de centrale overheid noodzakelijk. Overdracht van de provinciale directies
van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting aan de provinciale besturen
was niet alleen onnodig - de werkzaamheden van GS zouden van beperkte
aard blijven - maar ook ongewenst omdat dit onder meer een wijziging van
de Woningwet zou vergen die, met het oog op het in het vooruitzicht ge
stelde advies van de staatscom m issie-Van den Bergh, prematuur zou
zijn.377 Wel zegde In 't Veld toe de bevoegdheid tot goedkeuring van wer
ken in zo ruim mogelijk mate aan de gemeenten toe te kennen. Aan nage
noeg alle gemeenten was op grond van bestaande regelingen al goedkeuringsbevoegdheid gedelegeerd; enkele gemeenten hadden zelfs de bevoegd
heid een goedkeuring voor werken tot ƒ50.000 te verlenen. Openstelling
van beroep tegen de beslissing achtte de regering echter niet gewenst, omdat
de vraag of in een bepaald geval goedkeuring kon worden verleend een
zaak van beleid was en geen kwestie van wetstoepassing, waarin bij een ge
schil door een onpartijdige deskundige zou kunnen worden beslist.378
Het bouwprogramma was tot op dat moment vastgesteld door de Raad
voor Economische Aangelegenheden uit de ministerraad, na advies te heb
ben ingewonnen van de zogenaamde Prioriteitencom m issie. Deze vond
haar wettelijke grondslag in het KB van 7 mei 1945 F 67. De voorzitter, op
het moment van behandeling van het wetsontwerp de econoom J. Tinber
gen, werd benoemd door de ministers van Verkeer en Waterstaat en van
W ederopbouw en Volkshuisvesting. Verder bestond de commissie uit ten
minste zes leden. Elke minister die daartoe termen aanwezig achtte kon een
lid aanwijzen. Voor de advisering over de nadere verdeling van de bouw
volumen die voor verschillende categorieën beschikbaar waren, werden
verschillende adviesinstanties in het leven geroepen, zoals het Centraal Or
gaan voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid en de Centrale Boerderijen-Com m issie.379 Met de inwerkingtreding van de Wederopbouwwet zou
de Prioriteitencom m issie verdwijnen. De wederopbouw werkzaam heden
zouden dan rechtstreeks ressorteren onder de met de zorg voor de weder
opbouw belaste minister. Deze liet zich wel adviseren door ad hoc ingestel
de commissies.380
Verder beperkte de MvA zich tot de opheldering van een groot aantal
technische kwesties hetgeen zijn neerslag vond in een tweetal nota's van
wijzigingen en een gewijzigd ontwerp van wet.381
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Hoewel de m ondelinge behandeling van het w etsontwerp niet veel
nieuws bracht, werd er in het debat nog één punt aangesneden, waaraan in
het VV nauwelijks aandacht was besteed, namelijk de vraag of het wets
voorstel niet wat al te laat kwam en of het dus nog wel functioneel was. Op
de hem kenmerkende wijze ging de CHU-woordvoerder Van der Feltz het
verst in zijn kritiek. Hij meende dat de wettelijke delegatie van bevoegdhe
den aan de gemeenten feitelijk een farce was, want, zo vroeg hij: 'Zullen in
de meeste gemeenten de wederopbouwplannen er niet reeds vrijwel zijn en
betekent deze wet wel zo heel veel meer dan de Minister een wettelijk kleed
te verschaffen voor datgene, wat hij zelf reeds tot stand heeft gebracht, ter
wijl bovendien dat wettelijk kleed vooral ruim moet zijn, opdat de Minister
daaronder de handen vrijhoudt om te kunnen dat, wat hij meent, dat ge
daan moet worden. Dit klemt des te meer, omdat deze wet slechts zal gelden
tot 1 Januari 1953. Formalisten zullen met dit treden in de wettelijke vorm
gelukkig zijn, maar overigens geloof ik, dat er niet veel in ons lieve vader
land zou veranderen, wanneer de Minister dit wetsontwerp terugnam en
met 1 Januari 1953 kwam met een duurzame positieve wet over deze mate
rie, hetzij in de vorm van een gewijzigde Woningwet als uitvloeisel van de
Staatscommissie van prof. Van den Bergh, hetzij als een afzonderlijke wet.'
Van der Feltz’ conclusie had nauwelijks vernietigender kunnen zijn als hij
het ontwerp radicaal had afgewezen: 'Ik kan mij daarom niet zo opwinden
over dit tijdelijke wetje voor de wederopbouw. Ik aanvaard het met gepaste
gelatenheid.'382
Hoewel Van der Feltz' badinerende beschouwing misschien niet hele
maal terecht was, vindt men elementen ervan ook terug in de redevoering
van andere kamerleden. Zo klaagde ook KVP'er Maenen over de lange
tijdsspanne tussen de bevrijding en de indiening van het ontwerp-Wederopbouwwet: 'Wanneer men bedenkt, dat over enkele maanden het eerste
lustrum van de bevrijding van ons land kan worden herdacht, dan geloof
ik te mogen zeggen, dat het toch wel heel erg lang heeft geduurd, alvorens
een bevredigende wettelijke basis van het wederopbouwbeleid werd gelegd.’
En: 'De indruk is gewekt, dat het Departement wel een regeling bij de wet
wenste, maar pas nadat een en ander (de kwesties die in het wetsvoorstel
werden geregeld, ]R ) zijn beslag had gekregen.'383 Ten Hagen (PvdA) stelde
hetzelfde probleem, zij het wat zonniger geformuleerd: 'De meeste proble
men lossen zich zelf op en soms op gelukkige wijze. Zo heeft zich ook de or
ganisatie van de wederopbouw, die zich aanvankelijk bij de Kamer als een
probleem voordeed en waarover men zich een tijd lang bezorgd heeft ge
maakt, ook zonder wettelijke regeling in de gewenste richting ontwikkeld.
(...) Men kan zeggen, dat de staatsrechtelijke wenselijkheid in plaats van de
praktische noodzakelijkheid op de voorgrond is gekomen. Hiermede wil ik
niet zeggen, dat dit wetsontwerp geen praktische betekenis meer heeft.
Integendeel. (...) Hier wordt tot op zekere hoogte nieuw recht geschapen.'384
In deze benadering kon In ’t Veld zich wel vinden: ’Dit nieuwe wetsont
werp bedoelt dus eigenlijk niet veel anders dan een wettelijke vorm te ge
ven aan wat in de praktijk zo langzamerhand gegroeid was.' Het was slechts
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bedoeld als een stap in de geleidelijke ontwikkeling van de eerste Duitse
bezettingsmaatregelen naar een nieuwe Woningwet.385
Duidelijke politiek-ideologische scheidslijnen vielen er in het debat over
het wetsontwerp overigens nauwelijks te ontdekken. Op hoofdpunten als
de wenselijkheid van de delegatie van bevoegdheden aan gemeenten waren
de partijen het immers eens. Bepalingen die aan dat streven afbreuk deden
konden op weinig instemming rekenen. Maar ook op meer technische pun
ten vonden de politieke uitersten elkaar. Zo drongen zowel Maenen en Ten
Hagen als de CPN-afgevaardigde Gortzak er op aan geen extra bouwvolume
buiten het vastgestelde bouwprogramma aan gemeenten te verstrekken, bij
voorbeeld als deze in staat waren buitengewoon goedkoop te bouwen.386
Zo'n afwijking van het bouwprogramma was zeker uit den boze als de Ka
mer hierover niet tijdig werd ingelicht.387 De minister vroeg, en kreeg, op
dit punt echter enige armslag. Zonder van het totaal bedrag voor de wo
ningbouw af te w ijken, wilde hij in de verdeling van het bouwvolume
enige vrijheid hebben, bijvoorbeeld om belangrijke nieuwe projecten te sti
muleren. Om de verstarring in de bouw te doorbreken, claimde de minister
enige vrijheid om te experimenteren, ook als dit zou betekenen dat wonin
gen niet altijd daar terecht kwamen waar de woningnood het meest acuut
was.388
Slechts één paragraaf in het wetsvoorstel gaf aanleiding tot een discussie
met ideologische implicaties. Zowel Ten Hagen als Gortzak bleek verklaard
tegenstander van het gebruik van belastinggelden voor het bouwen van
woningen die als winstobject werden geëxploiteerd. De particuliere bouw
zou in hun optiek slechts op overheidssteun mogen rekenen, als de exploi
tatie uitsluitend zou geschieden in het belang van de volkshuisvesting en
sociaal en economisch volledig verantwoord was. Ten Hagen dacht aan een
erkenningssysteem voor particuliere bouwondernem ingen zoals dat ook
voor woningcorporaties bestond. De minister had bij een soortgelijk debat
tijdens de begrotingsbehandeling te kennen gegeven dat hij niet afwijzend
stond tegenover deze opvattingen, maar dat hij ze politiek niet goed haal
baar achtte. Zowel Ten Hagen als Gortzak bestreed dat.389 Ondanks het feit
dat hij nog steeds niet zeker was van een kamermeerderheid voor dit soort
plannen, zegde In 't Veld toe de mogelijkheid van het opstellen van alge
mene regels voor de exploitatie van woningen in studie te zullen nemen,
omdat hij zelf ook wel voor een dergelijke regeling voelde.390
Alles bijeen had de minister weinig moeite zich in het debat staande te
houden. In de Kamer overheerste de tevredenheid over de verbeteringen
die het wetsontwerp bracht. Bovendien zal het tijdelijke karakter van de
wet en het vooruitzicht van een definitieve wijziging van de Woningwet
fors hebben bijgedragen aan de welwillende stemming onder de kamerle
den. Wel zag In 't Veld zich genoodzaakt een amendement van Ten Hagen
en anderen over te nemen, dat overeenstemming tussen de ministers over
bodig verklaarde, wanneer de onteigening betrekking had op een goedge
keurd uitbreidings- of wederopbouwplan. Men zou dan met overleg kun
nen volstaan.391 Niet onbelangrijk met het oog op de controlerende functie
van het parlement was een ander amendement van Ten Hagen, dat be195
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oogde de minister te verplichten het bouwprogramma van een toelichting
te voorzien. In ’t Veld nam ook dit amendement zonder morren over.392
Na een kort beraad over enkele amendementen van technische en redactio
nele aard werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangeno
m en.393
In de Eerste Kamer voelde alleen KVP-senator Kraaijvanger zich geroe
pen met de minister in discussie te treden. Het is opmerkelijk dat de minis
ter hem niet afviel toen Kraaijvanger naar aanleiding van de bouw pro
gramma's betoogde 'dat de bouwnijverheid sluitpost wordt voor een ge
deelte van het financieel-economisch beleid'. De uitgaven voor de bouw be
hoorden tot de zeldzame categorieën die de overheid nog kon sturen.394 In
't Veld gaf toe dat het gevaar dat het bouwprogramma sluitpost zou worden
er inderdaad inzat, al bestreed hij dat zulks al het geval was.395
Kraaijvanger meende ook dat hij de vreugde over de terugkeer naar
meer decentrale bestuursverhoudingen wat moest temperen. Hij vroeg zich
met name af of een en ander niet ten koste ging van de efficiency en de
vlotheid van werken. Zijn pleidooi voor een beperktere regelgeving klinkt
bekend in de oren: 'Is de tijd niet gekomen, dat wij ons moeten verzetten te
gen de neiging om over elk probleem of probleempje of over elke zaak, die
tot beslissing moet worden gebracht, te breedvoerig te zijn? Moeten wij ons
niet enige beperking opleggen met betrekking tot alle instanties, die moeten
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 ko
m en?'396 In 't Veld, die iets dergelijks al aan de overkant van het Binnenhof
had betoogd, beloofde het overleg zo veel mogelijk te zullen beperken. Ook
hij streefde naar vlotte procedures, maar hij was wel van oordeel dat de
vertragingen meer bij de gemeenten dan bij de centrale overheid ont
stonden.397
Overwegende bezwaren tegen het wetsontwerp bestonden er ook in de
Eerste Kamer niet. Het werd op 14 juni 1950 zonder hoofdelijke stemming
aangenomen. De wet verscheen op 16 juni 1950 onder nummer 236 in het
Staatsblad en trad op 1 juli van dat jaar in werking.

Tot slot
Een deel van de conclusie van Van Poelje en Van Wijnbergen in hun com
mentaar op de Wederopbouwwet uit 1951 mag niet onvermeld blijven: 'De
geschiedenis van de totstandkoming van deze W ederopbouwwet vormt,
achteraf beschouwd, een ernstig pleidooi tegen het in tijden van druk steeds
weer opkomende streven om noodregelingen tot stand te brengen of te con
tinueren, waarin belangrijke en ingewikkelde vraagstukken op sim plisti
sche en dus onvolledige wijze worden behandeld. Hier is weer gebleken, dat
men bij legislatieve voorzieningen van zaken van enige importantie, zodra
dit maar enigszins mogelijk is, de wegen van beginsel en detail moet volgen
en die van opportuniteit en vaagheid dient te vermijden. De aanvankelijk
als "eenvoudig" opgezette vervanging van het besluit F 67 heeft tenslotte,
mede door de noodzaak twee reeds ingediende wetsontwerpen weer terug te
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nemen, alleen al aan departementale en interdepartementale voorbereiding
meer dan 30 maanden gevergd. De parlementaire behandeling, tot aan de
inwerkingtreding, kostte 19 maanden. De totale voorbereidingstijd bedroeg
dus aanzienlijk meer dan de beoogde geldigheidsduur van de wet, die be
perkt is tot 30 maanden, aangezien zij volgens haar voorschrift op 1 Januari
1953 moet vervallen.'398
Het feit dat de werkingsduur van deze tijdelijke wet in de praktijk aan
zienlijk langer is geweest dan oorspronkelijk werd beoogd (zij is enkele ma
len verlengd en uiteindelijk van alle beperkingen ontdaan399; pas bij de in
werkingtreding van de herziene Woningwet en van de Wet op de Ruimte
lijke Ordening in 1962 respectievelijk 1965, verloor zij haar geldigheid) doet
aan die conclusie niets af. Meer dan eens beriep de minister zich in zijn
verdediging van het ontwerp op het tijdelijke karakter. De vraag is daarom
zelfs gewettigd of kamerleden als Van der Feltz die zich 'met gepaste gela
tenheid' bij het ontwerp hadden neergelegd, op dezelfde wijze hadden ge
handeld als zij hadden kunnen bevroeden dat de wet zo lang zou functio
neren. Een dergelijke conclusie is trouwens ipso facto gerechtvaardigd voor
alle wetgeving die in het vertrouwen op een spoedige herziening van de
Woningwet tot stand is gekomen.
De wijziging in het rijksvoorschottenbeleid
De begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1949 vertoonde
een spectaculaire wijziging ten opzichte van de begroting voor 1948. De ge
hele dienst toonde in de uitgaven een eindcijfer van ƒ171.492.568 tegenover
ƒ371.381.440 in 1948. Deze sterke vermindering was voornamelijk het ge
volg van de op voorstel van de minister van Financiën gewijzigde financie
ring van de woningwetbouw. De bestaande praktijk, waarbij de rijksover
heid aan de gemeenten, en via deze aan de woningcorporaties, voorschot
ten verstrekte ter financiering van de woningwetbouw, werd verlaten. De
overheid streefde er naar vanaf 1949 op zo ruim mogelijke schaal andere
kapitaalverschaffers, in het bijzonder de institutionele beleggers, bij de fi
nanciering in te schakelen. De gemeenten moesten dus voortaan zelf de
boer op om op de kapitaalmarkt de benodigde middelen aan te trekken. De
regering verwachtte dat het Rijk zo slechts ƒ30 miljoen beschikbaar hoefde
te stellen om een bouwvolume van ƒ200 miljoen aan woningwetbouw te
verw ezenlijken.400
De maatregel leidde in het parlement tot verwarring, verbazing, twijfels
en onbegrip, emoties die, zo lijkt het, niet in de laatste plaats werden losge
maakt door de weinig consistente verdediging van het voorstel door de mi
nisters Lieftinck en In 't Veld.
In het VV op de begroting voor W ederopbouw en Volkshuisvesting
klonk de verwarring al duidelijk door. Sommige leden vroegen of zij deze
maatregel moesten zien als een uiting van het streven naar decentralisatie
dan wel als een middel om gemakkelijker tot een sluitende begroting te
komen. Als het laatste het geval zou zijn, waren zij van mening dat zo'n
verschuiving slechts een schijnbezuiniging betekende, die bovendien de
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gemeenten met tal van moeilijkheden zou opzadelen. Andere leden had
den weinig bezwaar tegen de bezuiniging op de kapitaalbegroting, maar be
grepen niet welke dwingende redenen tot deze politiek hadden geleid. Zij
vermoedden dat het hier slechts om een kosmetische ingreep ging: 'Zij flat
teert inderdaad de begroting, doch bezit overigens weinig maatschappelijke
betekenis.’ De grootste zorg van de Tweede Kamer was echter of de regering
zich wel voldoende van de gevolgen van de maatregel had vergewist. Er be
stond gerede twijfel aan de bereidheid van institutionele beleggers om voor
de woningwetbouw kapitaal te verschaffen. Daar de Woningwet aan het
Rijk verplichtingen oplegde om zorg te dragen voor de financiering van ten
minste een belangrijk deel van de woningwetbouw, een verplichting waar
aan de regering zich niet zomaar door middel van een eenvoudige circulai
re kon onttrekken, kon er slechts sprake zijn van een wijziging in het rijksvoorschottenbeleid als er voldoende garanties werden gegeven, dat het Rijk
zou bijspringen als de gemeenten door kapitaalgebrek in de problemen
raakten. Het mocht niet zo zijn dat het financiële risico van de woningwet
bouw op de gemeenten werd afgewenteld.401
Wat het laatste punt betreft, wist de minister de Kamer tot op grote hoog
te gerust te stellen. Volgens hem was het bepaald niet uitzonderlijk dat een
beroep werd gedaan op institutionele beleggers. Er was dan ook geen enkele
reden tot ongerustheid. Voor gemeenten en woningcorporaties zou het
zelfs aanlokkelijk zijn met deze financiers in zee te gaan. Een eventueel te
behalen rentevoordeel zou voortaan immers niet in mindering worden ge
bracht op de rijksbijdrage in het exploitatietekort.402 Verder zegde de minis
ter toe dat de regering nadere voorzieningen zou treffen als het aanbod van
kapitaal onverhoopt toch mocht stagneren. Geen enkele gemeente, waar
van de bouwplannen in het kader van het programma 1948 van rijkswege
waren goedgekeurd, hoefde zich door kapitaalmoeilijkheden van uitvoe
ring van de projecten te laten weerhouden. Het W oningbesluit en de Be
schikking Bijdragen Woningwetbouw 1948 bepaalden immers dat de bij
dragen in het exploitatieverschil, vastgesteld bij de aanvang van de exploita
tie, voor rekening van het Rijk kwamen. De aansprakelijkheid voor ver
dere exploitatieverliezen lag wel, als voorheen, bij gemeenten en woning
corporaties.403
Waar het de motivatie voor de maatregel betrof, was de minister minder
duidelijk. Hij betoogde weliswaar dat de gemeentelijke zelfstandigheid er
door bevorderd werd, maar de maatregel was niet uit de behoefte aan decen
tralisatie geboren; deze zou slechts geleidelijk kunnen plaatsvinden. De
Kamer mocht in de afschaffing van de rijksvoorschotten ook geen middel
zien om de begroting sluitend te maken. De maatregel moest enkel worden
beschouwd als een monetaire, met de tendens om de nadelige inflatoire ge
volgen van financiering door het Rijk te voorkomen. Op gezag van de mi
nister van Financiën wees hij op het gevaar dat de overheid geld zou gaan
scheppen ten behoeve van de woningwetbouw.404
W aarschijnlijk is de verwarring in het parlement door minister Lieftinck
gesticht tijdens de algemene financiële beschouwingen. Toen sommige le
den van de Tweede Kamer zich bij die gelegenheid lieten ontvallen 'dat de
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begroting met kunst- en vliegwerk sluitend is gemaakt' - met name de CPN
ergerde zich aan de 'uitwijkmethode' van de regering - en toen andere le
den betoogden dat de werkelijke kapitaaluitgaven niet waren verminderd
maar slechts waren verschoven, stipuleerde Lieftinck dat zulks slechts juist
was 'indien men onder kapitaaluitgaven verstaat de kapitaaluitgaven van
de overheid met inbegrip van de lagere publiekrechtelijke lichamen. Voor

het Rijksbudget betekent de gewijzigde financiering wel degelijk een ver
lichting (cursivering JR) nog afgezien daarvan, dat deze wijziging ook uit
monetair oogpunt van groot belang is.'405
Merkwaardig genoeg hield Lieftinck er geen rekening mee, of hij ver
zweeg het voor de Kamer, dat ook het financieringsgedrag van gemeenten
inflatoire effecten kan hebben in perioden van overbesteding, die in de regel
gepaard gaat met een verkrapping van de kapitaalmarkt. Toen in tijden van
overbesteding onvoldoende financieringsmiddelen op de kapitaalmarkt be
schikbaar waren, weken gemeenten nogal eens uit naar de geldmarkt. Een
belangrijk deel van hun investeringen financierden zij dan met kortlo
pende leningen, meestal in de vorm van kasgeldleningen met een looptijd
van enkele maanden. Dit was des te verleidelijker omdat de rente op kort
lopende leningen in de regel lager was dan die op langlopende leningen.
Bovendien meenden gemeenten dat zij, anders dan bedrijven, met deze
vorm van financiering weinig risico liepen. De centrale overheid zou zich
een gemeentelijk faillissement immers niet kunnen veroorloven.406
Een dergelijke vorm van financiering kan echter, zoals gezegd, tot inflatie
leiden. Dit gebeurt als gemeenten kasgeldleningen bij het publiek plaatsen
en de houders van de secundaire liquiditeiten deze gaan belenen bij banken.
Inflatie treedt ook op als de gemeenten, wanneer de tijd voor aflossing is ge
komen, hulp moeten vragen bij monetaire autoriteiten, met name bij de
staat.407
In de overbestedingsjaren 1950-1951 en 1956-1957 hebben de gemeenten
inderdaad veelvuldig van inflatoire financieringsm ethoden gebruik ge
maakt, m et als gevolg dat de gemeentelijke vrijheid om op de kapitaal
markt te opereren op die momenten door de rijksoverheid aan banden
werd gelegd. Door middel van circulaires probeerde de regering een grens te
stellen aan de vlottende schuld en werd een rentegamma vastgesteld: een
per soort lening maximaal door de gemeenten te betalen rentepercentage.
Tegen dit weinig elegante 'regeren per circulaire' bestond echter bezwaar.
Bovendien werd de limiet aan de omvang van de vlottende schuld geruime
tijd aanzienlijk overschreden. Daarom verscheen op 30 mei 1963 de Wet
kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen in het Staatsblad, een wet die
een duidelijke basis verschafte voor het ingrijpen van de centrale overheid
in de leningpolitiek der gemeenten. De primaire doelstelling was het beper
ken van de vlottende schuld van de gemeenten. Bovendien maakte de wet
het mogelijk in een situatie van overspanning van de kapitaalmarkt de zo
genaamde centrale financiering in te stellen, die erop gericht was het aan
gaan van langlopende leningen door de gemeenten aan banden te leggen. In
dat geval mocht alleen nog de Bank voor Nederlandsche Gemeenten op de
kapitaalm arkt opereren en de centrale overheid stelde een bedrag per
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maand vast, waartoe de BNG vaste geldleningen mocht aangaan ten be
hoeve van de aanvangsfinanciering van nieuwe gemeentelijke kapitaaluit
gaven.408
In het parlement overheerste tijdens de begrotingsbehandeling de vrees
dat de kapitaalverschaffers onvoldoende bereidwilligheid aan de dag zou
den leggen om de gemeenten de nodige middelen te verschaffen. Zelfs het
bezwaar dat het parlement de controle op de verdeling van de kapitaalmarktmiddelen over de gemeenten verloor was hieraan ondergeschikt.
In de Tweede Kamer waren het vooral Ritmeester (VVD), Ten Hagen
(PvdA) en Gortzak (CPN) die lucht gaven aan hun twijfels, in de Eerste
Kamer deed Reijers (CHU) nog een duit in het zakje.409 Andermaal deed In
't Veld een poging de gemoederen te bedaren door een beroep te doen op
het vertrouwen in de inzichten van de regering. Het was geenszins de be
doeling de woningbouw af te remmen en de minister garandeerde dat het
Rijk de gemeenten niet in de steek zou laten. Verder gaf hij blijk van een
groot vertrouwen in het marktmechanisme: als de gemeenten een beroep
deden op de particuliere kapitaalmarkt, had men een betere waarborg dat er
evenwicht tussen investeringen en besparingen zou zijn. Bovendien hield
hij het parlement voor, dat die balans steeds gunstiger leek te worden 410
Het volgende jaar werd het optimisme van de minister niet beschaamd.
Hij meende voor 1950 zelfs te kunnen volstaan met het beschikbaar stellen
van ten hoogste ƒ30 miljoen (inclusief de financiële afwikkeling van ver
richt herstel van oorlogsschaden aan woningwetwoningen) om een bouw
volume van ƒ270 miljoen te kunnen verwezenlijken. Ook het parlement
constateerde met vreugde dat de kapitaaldeelneming door particulieren, in
stitutionele beleggers en bouwkassen stijgende was. De minister zag deze
ontwikkeling met genoegen aan. Slechts aan enkele gemeenten moesten
rijksvoorschotten worden verleend. 'De mogelijkheid van de financiering
van de woningbouw geeft tot dusver geen reden tot ongerustheid', noteerde
In 't Veld dan ook met ingehouden triomfalisme in de MvA bij de begro
ting voor 1950.411
Op wat langere termijn kregen de kritici van het beleid echter, zoals wij al
aankondigden, toch gelijk. Toen zich bij de behandeling van de begroting
voor 1951 in de Eerste Kamer symptomen van overspanning op de kapi
taalmarkt begonnen af te tekenen, was de minister bepaald in mineurstem
ming: 'Vooral de m oeilijkheid van de kapitaalvoorziening voor de wo
ningbouw en in het bijzonder voor de woningwetbouw is een onderwerp,
dat de ondergetekende grote zorg baart. Tot dusverre kon het kapitaal, dat
voor de woningwetbouw benodigd is, nog door de medewerking van de
Rijksfondsen worden verkregen.412 Dit was alleen mogelijk, doordat zijn
ambtgenoot van Financiën er in toestemde, dat de gelden, die door bedoelde
fondsen in 's Rijks schatkist gestort waren voor het deelnemen in leningen
van de Staat, daarvoor werden vrijgegeven. Het is echter duidelijk, dat op
deze wijze niet onbeperkt kan worden voortgegaan.' De medewerking van
de rijksfondsen was slechts als overbrugging bedoeld geweest om de overgang tussen de twee financieringsmethoden soepel te doen verlopen. 'Nu
echter door de Rijksfondsen geen voldoende middelen meer beschikbaar
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gesteld kunnen worden, terwijl op de kapitaalmarkt te weinig middelen be
schikbaar zijn voor de financiering van de woningbouw, is voor de ge
meenten een moeilijke toestand ontstaan. De ondergetekende hoopt, dat
deze moeilijkheden van voorbijgaande aard zullen blijken te zijn', besloot
In 't Veld optimistisch als altijd.413
Inderdaad waren de problemen van voorbijgaande aard, maar zij keerden
wel periodiek terug. Men kan de vraag stellen of de regering door de afschaf
fing van de rijksvoorschottenregeling, een maatregel die werd genomen op
soms onduidelijke en dubieuze gronden en die indruiste tegen zeer reële
bezwaren van het parlement, het paard niet achter de wagen heeft gespan
nen. Bij problemen op de kapitaalmarkt moest zij door middel van een niet
erg fraai ad hoc-beleid de gemeenten alsnog beknotten in eens gegeven rech
ten. Het is ook moeilijk in te zien dat de woningbouw bij de nieuwe rege
ling was gebaat, daar zij ongetwijfeld belemmerend heeft gewerkt op de
planning door gemeenten en bedrijven.
De Voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en streekplannen

Inleiding. Andermaal

’on-Nederlandse verhoudingen'

Het is opmerkelijk hoe weinig initiatief het parlement de eerste jaren na de
oorlog ontplooide op het gebied van de ruimtelijke ordening.414 De ruim
telijke ordening is immers een bijna alomvattend beleidsterrein. We spre
ken dan over dat gedeelte van het overheidsbeleid, dat betrekking heeft op
het coördineren van de verschillende vormen van ruimtegebruik. In het
kader van de ruimtelijke ordening houdt men zich bezig met de bestem
m ing, de inrichting en het beheer van de ruimte. Ruimtelijke ordening
vereist dat zeer uiteenlopende en vaak conflicterende belangen (bijvoor
beeld agrarische, industriële, stedebouwkundige en milieutechnische) op
elkaar worden afgestemd en met elkaar worden verzoend.
De urgentieprogramma's van de regeringspartijen KVP en PvdA en het
verkiezingsprogramma van de laatste voor 1948 erkenden weliswaar de
noodzaak van een nationaal plan voor de ruimtelijke ordening415 - de ove
rige partijen maakten aan deze materie geen woorden vuil - maar tot veel
parlementaire activiteit leidde dit niet. De sociaal-geograaf Wouter Rohde
wijt dit in zijn studie over de parlementaire geschiedenis van de ruimte
lijke ordening tussen 1945 en 1963 aan het feit dat de Rijksdienst voor het
Nationale Plan (RNP), die was belast met de ruimtelijke ordening van de
nationale belangen, met het toezicht op de ruimtelijke ordening van streeken gemeentelijke belangen en met het onderzoek dat voor deze ordening
diende416, voor een belangrijk deel een schepping van de bezetter was, die
bij voorbaat al in een kwaad daglicht stond.417 Rohdes veronderstelling lijkt
mij zeer plausibel, gezien de geprikkelde reacties die veel kam erleden
vertoonden bij de behandeling van de Voorlopige regeling inzake het N a
tionale Plan en streekplannen, op momenten waarop zij in de regeling ru
dimenten van het bezettingsrecht meenden te herkennen.
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Daar moet wellicht aan worden toegevoegd, dat de eerste jaren na de oor
log de aandacht begrijpelijkerwijs meer uitging naar het herstel van de di
recte oorlogsschade. Bovendien wachtte het parlement op het verslag van
de staatscommissie voor de Herziening van de Woningwet (staatscommis
sie-Van den Bergh) die op 14 februari 1947 was ingesteld. De commissie zou,
behalve een ontwerp-W oningwet en een ontw erp-O nteigeningsw et, een
ontw erp-Ruim tewet presenteren. In afwachting van het laatste ontwerp,
waarin de m aterie voor het eerst afzonderlijk vervat zou zijn, wilde het
parlement ongetwijfeld niet al te hard aandringen op wijzigingen in de tij
delijke organisatie van de ruimtelijke ordening.
Er zou derhalve waarschijnlijk weinig gebeurd zijn als niet de staatscom
missie Bezettingsrecht, die in 1946 was ingesteld, te kennen had gegeven,
dat naar haar oordeel de uitvoeringsbeschikkingen van het Basisbesluit
voor de Rijksdienst voor het Nationale Plan niet rechtsgeldig waren. Hier
over waren namelijk geen bijzondere bepalingen opgenomen in het Besluit
bezettingsmaatregelen uit september 1944 van de Nederlandse regering in
ballingschap. Als het streekplan inderdaad niet van een behoorlijke wette
lijke basis was voorzien, dreigde het streekplanwerk grote vertraging op te
lopen.

Een gezuiverd ontwerp
Verontruste geluiden uit het parlement bij de behandeling van de begroting
voor 1949 ontlokten aan minister In 't Veld in zijn MvA de belofte, dat hij
een ontwerp voor een voorlopige wettelijke regeling aan het parlement zou
voorleggen. Aldus geschiedde op 20 juli 1949.418
Dat betekende niet dat het ontwerp veel in de bestaande situatie wilde
veranderen. Eerder was het tegendeel het geval. In dit verband is het bij
voorbeeld opm erkelijk dat het ontwerp de begrippen nationaal plan en
streekplan zelfs niet definieerde. Het ontwerp beoogde slechts het streek
planwerk zijn rechtsgeldigheid te hergeven. In afwachting van het advies
van de staatscommissie-Van den Bergh en de daarop snel te verwachten de
finitieve regeling werden de bepalingen van het Basisbesluit en de Uitvoe
ringsbeschikkingen grotendeels overgenomen. In 't Veld schrapte alleen
bepalingen die 'kennelijk met de Nederlandse verhoudingen in strijd wa
ren’.419 Dat had onder andere de volgende gevolgen:
- President en Raad van Bijstand verdwenen uit de organisatie van de RNP.
- De Raad van Bijstand verdween eveneens uit de organisatie van de Pro
vinciale Planologische Dienst. De Commissaris der Koningin werd niet
langer als hoofd van deze dienst beschouwd.
- Het nationale plan zou door de Kroon worden vastgesteld.
- Het streekplan zou door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. Belang
hebbenden zouden bezwaar kunnen aantekenen bij de minister van We
deropbouw en Volkshuisvesting. Deze diende over de bezwaarschriften
advies in te winnen van een al langer bestaande Vaste Commissie, waar
van de leden de verschillende belanghebbende ministeries vertegenwoor
digden.
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- De minister kon, na de Vaste Commissie gehoord te hebben, voorschrij
ven dat en op welke wijze bepaalde objecten in een streekplan of uitbrei
dingsplan moesten worden opgenomen.420

Een overbodig ontwerp?
De Tweede Kamer kon maar weinig enthousiasme voor het wetsontwerp
opbrengen. Nogal wat leden waren van oordeel (dwars door de partijen
heen) dat er aan de tijdelijke regeling zoals de voorgelegde (die slechts tot 1
januari 1952 geldig zou zijn) geen behoefte bestond. De minister bracht daar
tegenin dat hij er geen moment aan gedacht zou hebben een tijdelijke rege
ling te ontwerpen als niet op korte termijn aan een definitieve regeling ge
dacht moest worden. Handhaving van het oude Basisbesluit leek hem met
het oog op de rechtszekerheid zeker niet verkieslijk boven het voorgestelde
wetsontwerp. Het enige alternatief, intrekking van het Basisbesluit bij wet,
weigerde In 't Veld in overweging te nemen. De planologische ontwikke
ling (destijds nog aangeduid als 'ruimtekundige ontwikkeling') zou op on
aanvaardbare wijze in het gedrang komen.421
CHU-woordvoerder Van der Feltz trok het felst van leer: 'Ik vind deze
wet (...) toch eigenlijk een prulwet, een wet van niets.’ De minister had het
omstreden wetsontwerp steeds vergoelijkt door te verwijzen naar de defini
tieve regeling die na het advies van de staatscommissie-Van den Bergh ge
troffen zou worden. Van der Feltz was van oordeel dat, nu het advies ter ta
fel lag, aan een tijdelijke regeling eigenlijk geen behoefte meer was. Met
name de machtsconcentratie die in het wetsvoorstel werd gehandhaafd, trof
het kamerlid als zeer on-Nederlands: '(...) al die Duitse smetten cumuleren
in dit ene punt, de functie en de bevoegdheden te geven aan de Minister.
(...) Ik ben daarmee niet tevreden. Ik vind in dit wetsontwerp verschillende
beperkingen, die mij nog te veel herinneren aan de Duitse geest en waar
mee de geest der Nederlandse Departementen helaas dikwijls nog veel te
veel besm et is. (...) Laat de M inister ons bewaren voor departementale
heerszucht, die de Duitse dictatoriale regelingen dikwijls nog niet zo ver
keerd vindt, wanneer zij ze zelf kan toepassen. Het is mij daarbij volmaakt
onverschillig of deze dictatoriale bevoegdheden worden uitgeoefend door
de President van de Rijksdienst voor het Nationale Plan dan wel door de
Minister of degenen, aan wie de Minister deze bevoegdheden heeft gedele
geerd.’422
In concreto kan de kamerbrede kritiek worden samengevat in drie pun
ten, die alle samenhingen met de centralistische verdeling van bevoegdhe
den. In de eerste plaats vonden velen het principieel onjuist, dat de minis
ter de bevoegdheid kreeg om bepaalde objecten in een streek- of uitbrei
dingsplan voor te schrijven. Ook de in dit wetsvoorstel bestendigde regeling
van bezwaar maken door de minister ondervond veel kritiek. De bevoegd
heden van de minister zouden in deze veel te groot zijn. Zelfs de relatief
mild over het voorstel oordelende PvdA-woord voerder Ten Hagen zag hier
toch wel een ernstige tekortkoming. Hij vreesde overigens dat dit probleem,
het conflict tussen algemeen en particulier belang, ook in de definitieve
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wettelijke regeling wel één van de moeilijkste problemen zou opleveren.423
Tot slot bestond er bezwaar tegen het feit dat volgens het wetsontwerp
streekplannen door Gedeputeerde Staten werden vastgesteld. Het was fraai
er als alle vertegenwoordigers van de provincie, dus Provinciale Staten,
zich over de streekplannen konden uitspreken. Bovendien zou de zaak dan
meer in de openbaarheid komen.424
Al deze bezwaren waren op zichzelf kennelijk onvoldoende reden het
ontwerp te verwerpen. Het vooruitzicht dat de voorlopige regeling slechts
tot 1 januari 1952 zou gelden, èn de belofte van de minister aan met name
Van der Feltz en Algera (ARP) dat dit ontwerp op generlei wijze preludeer
de op de definitieve regeling425, bleek van doorslaggevende betekenis. Zelfs
Van der Feltz, die met zoveel tromgeroffel bezwaar had gemaakt, ging vrij
gemakkelijk voor dit argument door de bocht: 'Ik had (...) met een hele
reeks amendementen willen komen om al deze vlekken uit het wetsont
werp te doen verdwijnen. Ik heb daarvan afgezien, omdat ik tenslotte
meende, dat "tant de bruit” niet nodig is, nu deze wet maar ten hoogste an
derhalf jaar zal gelden.'426
Zo berustend waren niet alle kamerleden. De strijdvraag of Gedeputeerde
Staten dan wel Provinciale Staten het recht moesten krijgen de streekplan
nen vast te stellen, werd door een amendement van Maenen (KVP) in het
voordeel van de laatsten beslecht. In ’t Veld was het eigenlijk met het voor
stel eens, en bovendien had de commissie-Van den Bergh al in die zin ge
adviseerd 427
Ook de bevoegdheid van de minister tot het maken van bezwaar werd
door een amendement van J. Groen (KVP) c.s. (allen confessionelen; zes
van de tien ondertekenaars kunnen tot het groene front gerekend worden)
enigszins aan banden gelegd. Het amendement wilde voorkomen dat de
minister bezwaar kon maken, als werken wijziging beoogden van de tot dan
toe uitgeoefende bodemcultuur, voor zover zij binnen het kader van een
rationele bedrijfsvoering noodzakelijk waren.428
Dit amendement stuitte echter oorspronkelijk op nogal wat bezwaren
van de m inister en van de PvdA, voor welke partij fractieleider Van der
Goes van Naters het spreekgestoelte beklom. Van der Goes betoogde dat
aanneming van dit amendement het beginsel van de ruimtelijke ordening,
dat alzijdige toetsing van alle bijzondere belangen aan het algemeen belang
vorderde, als het ware vermoordde. Het amendement probeerde het bijzon
dere belang van de landbouw voorrang te verlenen boven andere belangen.
De gedreven natuurbeschermer Van der Goes van Naters429 meende dat het
onaanvaardbaar was het landbouwbelang te laten prevaleren boven, bij
voorbeeld, het belang van de natuurbescherming.430
In 't Veld deelde deze opvatting volledig en wenste slechts een afgezwakt
amendement te aanvaarden, dat luidde dat de minister geen bevoegdheid
tot bezwaar maken had, indien de voorgenomen werken wijziging beoog
den van de tot dan toe uitgeoefende bodemcultuur, niet van ingrijpende
aard waren en binnen het kader van een rationale bedrijfsvoering noodza
kelijk waren. Aldus geschiedde. In het gewijzigde ontwerp schrapte de mi
nister ook het artikel dat hem de bevoegdheid gaf objecten in een streek- of
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uitbreidingsplan voor te schrijven.431 Het gewijzigde ontwerp werd in beide
Kamers zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

Tot slot
Zij die gevreesd hadden, dat de tijdelijke regeling wel eens zeer langdurige
gevolgen zou kunnen krijgen, hebben achteraf gelijk gekregen. Pas in 1956
werd een ontwerp voor een definitieve regeling van de ruimtelijke orde
ning bij de Tweede Kamer ingediend. Het duurde uiteindelijk nog bijna
tien jaar, tot 1965, eer de Wet op de ruimtelijke ordening in werking trad.
Intussen was de werkingsduur van de voorlopige regeling verschillende
malen verlengd, in 1957 zelfs voor onbepaalde tijd, omdat niet was te voor
spellen wanneer de nieuwe wet in werking zou treden.432 Vijftien jaar
voorlopige regeling die voor een belangrijk deel was gebaseerd op onbevre
digend bezettingsrecht... Wellicht is dit een bewijs te meer voor het in de
aanvang van deze paragraaf gesignaleerde gebrek aan parlementaire belang
stelling voor het probleem van de ruimtelijke ordening, al mag niet wor
den uitgesloten dat de voorlopige regeling in de praktijk naar wens functio
neerde.
Conclusie
Hoewel de decentralisatie sinds 1945 hoog op de politieke agenda stond, is
de delegatie van bevoegdheden op het terrein van wederopbouw en volks
huisvesting naar lagere overheden door het kabinet-Drees-Van Schaik niet
bijzonder krachtdadig aangepakt. Dit is vooral opmerkelijk gezien In ’t
Velds uitgesproken sympathie voor de decentralisatiegedachte. Bij de ex
ploitatie van woningwetwoningen vielen de gemeenten door de hoge fi
nanciële lasten voor een belangrijk deel uit de boot. De afschaffing van de
rijksvoorschottenregeling had weliswaar een decentraliserend effect, maar
zij was niet als zodanig bedoeld. Het motief voor de beleidswijziging was
zuiver financieel van aard. De Voorlopige regeling inzake het Nationale
Plan en streekplannen beoogde evenmin bevoegdheden te delegeren, maar
wilde slechts de rechtsgeldigheid van het streekplanwerk herstellen. H oe
wel bepaalde 'on-Nederlandse' elementen uit de regeling verdwenen, bleef
het parlement bezwaren houden tegen de departementale en ministeriële
'heerszucht'.
Alleen de Wederopbouwwet bedoelde expliciet bevoegdheden aan lagere
overheden over te dragen. In de praktijk leverde dit echter geen spectaculai
re wijzigingen in de bestuursverhoudingen op, omdat de wet slechts de in
middels gegroeide situatie wilde sanctioneren. Bovendien hield de minister
een forse vinger in de pap bij de goedkeuring van de wederopbouwplannen,
de verdeling van de contingenten en, een nieuw element, de verplichte op
stelling van de bouwplannen. De kritiek van het parlement op de verstrek
kende invloed van Den Haag op het beleid werd door de minister gemakke
lijk weerlegd door te wijzen op de grote financiële belangen van het Rijk bij
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de wederopbouw. Bovendien moest de minister om conjunctuur-politieke
redenen sturend kunnen optreden.
In de paragraaf over het departement van Wederopbouw en Volkshuis
vesting hebben we de politicoloog Rosenthal aan het woord gelaten, die in
een beschouwing over de overheidsorganisatie na 1945 stelde: 'De tijd en de
problemen waren er niet naar principiële hoogstandjes over de gemeente
lijke en provinciale autonomie te waarderen.' Terugkeer naar de vooroor
logse bestuurlijke verhoudingen, die al jarenlang een centraliserende ten
dens te zien hadden gegeven, was het maximaal haalbare. Dit beeld wordt
geheel en al bevestigd door de beperkte decentralisatie van het wederop
bouw- en volkshuisvestingsbeleid onder het kabinet-Drees-Van Schaik.
Er deed zich ook nog een ander probleem voor, waardoor het enthousias
me voor de decentralisatie wat werd getemperd. KVP-senator Kraaijvanger
klaagde tijdens het debat over de Wederopbouwwet over de tendens tot
overregulering, die voortvloeide uit de decentralisatie. Hoe meer bevoegd
heden werden gedelegeerd, hoe meer instanties geraadpleegd moesten wor
den, terwijl de rijksoverheid toch nog steeds probeerde, binnen de haar ge
geven mogelijkheden, zo veel mogelijk invloed uit te oefenen. Jansen en
Peeters wijzen er in hun studie Volkshuisvesting geregeld op, dat delegatie
van bevoegdheden niet per definitie betekent dat de invloed van de rijks
overheid op het beleid afneemt. Additionele regelgeving zal vaak de inten
siteit en de reikwijdte van de bevoegdheden van lagere organen weer inper
k en .433 Iets dergelijks gebeurde ook na de afschaffing van de rijksvoorschottenregeling. Terwijl de gemeenten aanvankelijk de vrijheid kregen op
de kapitaalmarkt te opereren ten behoeve van de financiering van de wo
ningwetbouw, werden zij weer in hoge mate onder Haagse curatele gesteld
toen hun financieringsmethoden inflatoir bleken, hoewel formeel de gede
centraliseerde financiering bleef bestaan. In die zin was er sprake van een
bestuurlijke broekzak-vestzak-politiek.
Wanneer we onder decentralisatie verstaan het verminderen van de be
moeienis van hogere ten opzichte van lagere publiekrechtelijke lichamen
en het overlaten van de bevoegdheid tot regeling aan de lagere overheden,
waarbij deze de gelegenheid wordt geboden een eigen beleid te voeren, dan
is het moeilijk vol te houden dat het streven naar decentralisatie door In ’t
Veld tot resultaat heeft geleid. De gemeentelijke autonomie, de bevoegd
heid om al datgene wat niet tot de huishouding van de hogere overheden
behoort zelf te regelen, is in de praktijk niet bevorderd. Op zijn best heeft In
't Velds beleid geleid tot centralisatie met behoud van medebewind van de
gemeenten. De gemeenten waren gehouden de door het Rijk opgelegde ta
ken te vervullen, waarbij zij tot op zekere hoogte eigen inzichten tot gel
ding konden brengen.434 Gezien de verstrengeling van belangen van centra
le, gewestelijke en plaatselijke overheden, viel aan meer dan medebewind
redelijkerwijs waarschijnlijk ook niet te denken. Dat neemt niet weg, dat in
het gemeentelijke milieu de klachten over de departementale heerszucht
voorlopig niet zouden verstommen. Niet in de laatste plaats doelend op het
volkshuisvestingsbeleid, schreef A. Kleijn in 1957 nog in De Nederlandse
Gemeente : 'Via circulaires en zuiver interne beschikkingen, die de weg van
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beroep eenvoudig uitsluiten, worden steeds ingrijpender maatregelen uit
gevaardigd, die de macht der ambtenaren tot in het ongehoorde doet stijgen
en de invloed der nog altijd verantwoordelijke besturen bijna tot het nul
punt terugdringt.' De moderne magistraat was sinds 1945 verworden tot een
'bedelaar-m agistraat', een 'handelsreizigende burgem eester’ voor wie het
'los-kletsen' ten departemente de hoofdbezigheid was geworden, een 'de
partementale voetveeg’.435
Opm erkelijk is het tijdelijke karakter van twee belangrijke wetten: de
Voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en streekplannen en de W e
deropbouwwet. In het eerste geval had het parlement eigenlijk niet zo veel
behoefte aan een tijdelijke regeling, zeker niet nu deze de centralistische
structuur voor een belangrijk deel in stand hield. Maar het zeer tijdelijke
karakter van de regeling trok het parlement over de streep; juist hierdoor
werd de wet aanvaardbaar. De tijdelijke Wederopbouwwet werd door een
grote meerderheid van het parlement juist wel toegejuicht. Het wenste met
de delegatie van bevoegdheden niet te wachten op de indiening van een
nieuw ontwerp-W oningwet. Toch waren er ook hier opponenten van de
minister die het ontwerp alleen accepteerden omdat de werkingsduur be
perkt was. Als men bedenkt dat beide tijdelijke wetten geheel of gedeeltelijk
vijftien jaar hebben gefunctioneerd, kan men vraagtekens plaatsen bij de
wijze van legitimatie door het parlement.436

Slotbeschouwing
Het is niet eenvoudig de kracht van de verantwoordelijke minister op een
departem ent als W ederopbouw en Volkshuisvesting correct en exact te
waarderen. Hij heeft immers niet alleen te maken met het parlement, maar
hij moet zich ook staande zien te houden tussen zijns gelijken in het kabi
net. Het ligt voor de hand dat de beleidsruimte van deze minister, zeker in
de moeilijke tijden van wederopbouw en herstel, wordt ingeperkt door de
macro-economische doelstellingen van zijn collega's op Economische Za
ken en Financiën. Ongetwijfeld waren in het kabinet-Drees-Van Schaik
sommige ministers gelijker dan anderen. In 't Veld was een van de minder
gelijken.437
In 't Veld is steeds loyaal gebleven aan het economisch herstelbeleid
waaraan het kabinet zich had gecommitteerd. De industrialisatie- en exportpolitiek, die het wederopbouw- en volkshuisvestingsbeleid naar het tweede
plan verdreef, heeft hij in het parlement steeds met grote vasthoudendheid
verdedigd. Veel moeite kostte hem dat in de regel overigens niet. Het par
lement had deze prioritering immers in overgrote meerderheid op voor
hand aanvaard bij de vaststelling van het sociaal-economisch beleid. Alleen
de CPN en, incidenteel, de CHU zetten vraagtekens bij de macro-economi
sche overwegingen van het kabinet. Als In 't Veld al eens in moeilijkheden
raakte, zat collega-minister Lieftinck steeds op de achterhand om het kabi
netsbeleid met kracht van argumenten te verdedigen. De marges van het
beleid waren derhalve zeer smal, zo smal zelfs dat licht de indruk ontstaat
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dat de hoofdrolspelers eikaars gevangenen waren. Minister èn parlement
hadden zich met handen en voeten gebonden aan de regels van het spel,
zoals die door Van den Brink en Lieftinck werden gedicteerd. Het kostte In
't Veld niet veel moeite de bescheiden doelstellingen van het kabinet op het
gebied van wederopbouw en volkshuisvesting te realiseren. De woningpro
duktie overtrof zelfs regelmatig de (voorzichtige) planningen.
Over parlementaire waardering voor zijn werk had In ’t Veld niet te kla
gen. Op wetgevend terrein heeft de minister inderdaad grote verdiensten
gehad. Toch is het merkwaardig dat hij, gezien de beperkte middelen waar
mee hij moest werken, minder de handen op elkaar kreeg voor zijn bouw
beleid (hoe ver hij de verwachtingen ook overtrof, het was nooit genoeg,
zeker niet voor de pleitbezorgers van de regio's) dan voor zijn streven naar
verdergaande decentralisatie. Die decentralisatie was immers öf een onbe
doeld uitvloeisel van een andere maatregel, öf een kosmetische ingreep die
bestaande verhoudingen wettelijk bekrachtigde. Bovendien is het moeilijk
vol te houden dat de sturing door de rijksoverheid na de delegatie van be
voegdheden substantieel is afgenomen. Kennelijk leverden In ’t Velds in
tenties, gezien zijn verleden welgemeende intenties, voldoende parlemen
tair krediet op. Bovendien slaagde de bewindsm an erin, parlem entaire
weerstanden weg te masseren door een tijdelijk karakter te verlenen aan re
gelingen die een centralistische bestuursstructuur in stand hielden.
Van parlementair vuurwerk was slechts zelden sprake. De politiek-ideologische tegenstellingen waren niet bijzonder groot en waar dat wel het ge
val was, werden zij gesmoord in de noodzaak in benarde tijden compromis
sen te sluiten. De CPN, geplaatst in een maatschappelijk en politiek isole
ment, zag zich door regering en parlement zelden serieus genomen. Slechts
éénm aal, tijdens de behandeling van het ontwerp-Huurwet in de Eerste
Kamer, had een niet-communist, de KVP'er Van Lieshout, de moed een
CPN-standpunt te onderschrijven. Het is niet onmogelijk dat de angst met
CPN-standpunten geïdentificeerd te worden, zo nu en dan de scherpe kant
jes van de ideologische tegenstellingen tussen de overige partijen heeft af
geslepen. Behalve van de CPN had In ’t Veld slechts incidenteel stevige op
positie te duchten van de VVD en de ARP en meer consequent van de
CHU. Mogelijk moet dit laatste gezien worden als een echo van de anti-socialistische verkiezingscampagne van de CHU. Door het gebrek aan steun
was deze oppositie echter niet erg effectief. Bovendien liet de CHU zijn be
zwaren meer dan eens vallen op grond van het tijdelijke karakter van de
gewraakte wetgeving.
De grote kracht van In ’t Veld lag ongetwijfeld in het feit dat hij zijn be
leidsvoornemens vrijwel ongeschonden kon uitvoeren, door conflicten te
sussen met compromissen, waarvan de reikwijdte in de praktijk niet geheel
duidelijk was. Toen bijvoorbeeld de confessionele partijen zich probeerden
te profileren op pleidooien voor woonruimte voor het grote gezin, bracht In
't Veld de tegenvoeters bij elkaar door de verantwoordelijkheid bij de ge
meenten te leggen. Deze zouden meer woningen binnen het toegewezen
volume kunnen bouwen, als zij een juiste verhouding tussen kleine, mid
delgrote en grote woningen aanhielden. Het kwam dus aan op differentiatie

Slotbeschouwing

van de woninggrootte. In het debat over de keuze tussen woningwetbouw
en particuliere bouw, waarin links en rechts lijnrecht tegenover elkaar
stonden, pleitte In 't Veld voor 'het juiste evenwicht' tussen beide. De Pre
mieregeling Woningbouw-1950 was een uitvloeisel van dat compromis.
Hoewel In ’t Velds bereidheid tegenstellingen te overbruggen hem ook
kritiek van loyale partijgenoten opleverde - senator Woudenberg verweet
hem Zelfs opportunisme - wist hij zich toch staande te houden. In 't Velds
persoonlijke charme, zijn blijmoedigheid en zijn bewogen beroep op ge
meenschapszin werkten ongetwijfeld in zijn voordeel. Een evenwichtig be
stuurder, die deed wat van hem verwacht mocht worden, dat was In ’t Veld.
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H EK 1949-1950, p. 529; H EK 1950-1951, p. 437.
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Zie de paragraaf 'De kwaliteit van de nieuwbouwwoning’.
Righart en Ramakers, Steigers weg!, p. 17-19 en passim. In 1939 waren gemiddeld nog
geen vijf man per bedrijf werkzaam (ibidem, p. 18). Gortzak (CPN) telde voor de oor
log 200.000 bouwvakkers op 55.000 ondernemers. Volgens In ’t Veld waren er in 1950 nog
zo'n 23.000 bouwbedrijven over, maar onder deze waren nog steeds heel wat eenmans
bedrijfjes. Met Gortzak achtte hij een 'behoorlijke opruiming' in deze categorie 'be
paald verantwoord’ (H TK 1950-1951, p. 825, 834).
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 14, MvA, p. 17.
Righart en Ramakers, Steigers weg!, p. 109-110. Zie voor de veranderde functie van de
vakopleiding Herman de Liagre Böhl, Jan Nekkers en Laurens Slot ed., Nederland in
dustrialiseert! Politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatie
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beleid 1945-1955 (Nijmegen 1981) p. 156).
Righart en Ramakers, Steigers weg!, p. 110-112.
Zie de paragraaf 'De prioriteiten in het beleid'. Zie bv. ook: H T K 1948-1949, Bijl. A,
1000-IX A, nr. 13, VV, p. 6; ibidem, nr. 14, MvA, p. 22; H TK 1948-1949, p. 919.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 13, VV, p. 6; ibidem, nr. 14, MvA, p. 22; zie voor
de zogenaamde bedrijfseigen regelingen: Righart en Ramakers, Steigers weg!, p. 93-95.
HTK 1948-1949, p. 882.
W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland. Terugblik en perspectief
(Alphen aan den Rijn 1980) p. 424.
Righart en Ramakers, Steigers weg!, p. 79-80.
Ibid em .

Righart en Ramakers, Steigers weg!, p. 103-106.
Dit ondanks het feit dat volgens de bouweconoom A. Hendriks de structuur van de
bouwbedrijven en de omvang en aard van het produktieproces zodanig zijn, dat slechts
20% van de bouwarbeiders onder een tariefregime werkzaam kan zijn (A. Hendriks,
De loonvorming en de bouwproduktie (Rotterdam 1961) p. 16). Bredero houdt het er op,
dat een verantwoorde prestatiebeloning bij 20 tot 30% van de bouwvakarbeiders of
ongeveer 40% van de bouwproduktie mogelijk is. Hij kwalificeert de invoering van de
prestatiebeloning in het bouwbedrijf als 'bepaald ontijdig' (Bredero, Welvaart en wo
ningbouw, p. 55,113).
Sociale Voorlichting. Maandblad uitgegeven door de Stichting van den Arbeid, 3
(1947/48) nr. 10, p. 191; Verslag van de werkzaamheden van het College van Rijksbe
middelaars gedurende 1948 (z.p., z.j.) p. 9.
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Sociale Voorlichting, 4 (1948/49) nr. 1, p. 20.
Ibidem, 1 (1945/46) nr. 6, p. 6.
Verslag CvR 1949 (z.p., z.j.) p. 10-11; Verslag CvR 1950 (z.p., z.j.) p. 16.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX A, nr. 15, VV, p. 6; ibidem, nr. 16, MvA, p. 17.
H TK 1948-1949, p. 880; H TK 1949-1950, p. 1146,1151; H EK 1949-1950, p. 519.
H TK 1949-1950, p. 1151.
Ibidem, p. 1156.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A, nr. 15, MvA, p. 10.

In 1948 duurde de bouw van een woning ruim twee keer zo lang als voor de oorlog: een
jaar tegen vijf tot zes maanden (HTK 1948-1949, p. 880).
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 14, MvA, p. 24-25; H EK 1948-1949, p. 432; H T K
1948-1949, p. 904, 919.
Ibidem, p. 873-874, 878, 880, 894, 904; H EK 1948-1949, p. 419, 420.
H TK 1950-1951, p. 809.
Zie de paragraaf 'De Bouma-woningen'.
Ibidem. Voor de woningwetbouw met verminderde bijdragen zie de paragraaf 'De
kwaliteit van de nieuwbouwwoning'. Terwijl de regering had gerekend met de bouw
van 6500 zgn. Bouma woningen, werden 20.000 aanvragen goedgekeurd. Ook het vrijla
ten van de ongesubsidieerde woningbouw leverde onverwacht veel vraag op (8500
aanbestedingen, terwijl gerekend was op 3500) (H. Vos, 'Vijf jaren volkshuishouding'
in: G. Ruygers ed., Socialisme in de branding (Amsterdam 1952) p. 136-137). Voor een
overzicht van de verschillende (gewijzigde) financieringsregelingen voor woning
wetbouw en particuliere bouw zie: H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A, Bijlage ad 12, p.
26-28. Klaarblijkelijk was het parlement de weg in het woud van financieringsrege
lingen kwijt geraakt. De parlementaire debatten over deze regelingen bewogen zich
overigens meestal op het puur financieel-technische vlak. Een uitgebreide bespreking
van deze debatten in deze parlementaire geschiedenis is dan ook niet gerechtvaar
digd. Wel moet worden opgemerkt dat de overgrote meerderheid van het parlement
van oordeel was, dat de regelmatige wijziging van de regelingen niet bevorderlijk was
voor de rust op de bouwmarkt. De hier besproken vergunningenproblematiek is een dui
delijk symptoom van deze onrust.
H TK 1950-1951, p. 826; H EK 1950-1951, p. 436, 439-440.
H EK 1950-1951, p. 415.
Nycolaas, Volkshuisvesting, p. 79.
J. van der Schaar, Groei en bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid (Delft
1987) p. 170,172.
Vgl. Hansje Galesloot en Margreet Schrevel ed., In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en
wederopbouw na de oorlog (Amsterdam z.j.) passim.
H TK 1948-1949, p. 904.
Zie de paragraaf 'Krotopruiming, woningverbetering en woningsplitsing'.
Bijv. H E K 1948-1949, p. 447.
Grote VJinkler Prins Encyclopedie, dl. 21 (8e druk; Amsterdam en Brussel 1983) p. 401.
Priemus en Van Elk maken een onderscheid tussen traditionele, niet-traditionele en
semi-traditionele bouw. Hun definitie is gebaseerd op kenmerken van vloerconstructie
en draagwandconstructie. Een niet-traditionele bouwmethode noemen zij een bouwsys
teem. Dwars door de onderscheiding traditioneel - niet-traditioneel - semi-traditioneel loopt dan de verdeling stapelbouw - gietbouw - montagebouw (H. Priemus en
R.S.F.J. van Elk, Niet-traditionele woningbouwmethoden in Nederland (Alphen aan
den Rijn 1970) p. 10-11).
De gegevens voor deze alinea zijn voor het grootste deel ontleend aan H.T. Siraa, De
geschiedenis van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi
lieubeheer. Wederopbouw, bouwnijverheid, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
1940-1963 (z.p. 1986) (ongepubliceerde concepttekst) p. 92-93. De contingentstoeslag
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werd op 22 maart 1948 in een persbericht aangekondigd, de montagetoeslag had gerui
me tijd daarvoor al gestalte gekregen (vgl. De Nederlandse Gemeente 2(1948) p. 189).
Siraa's suggestie als zou In 't Veld het initiatief tot het instellen van deze toeslagen
hebben genomen, is dus niet juist. Overigens bestaan over instelling en afschaffing van
de toeslagen verschillende lezingen. Van der Schaar meent dat de montagetoeslag in
1947 is ingesteld en de contingentstoeslag in 1948. Beide toeslagen zouden in 1948 ook
al weer zijn afgeschaft (vgl. Van der Schaar, Groei en bloei, p. 171). DN G 3(1949)
vermeldt een persbericht dd. 28 mrt. 1949 (p. 178): er zal geen toeslag meer worden ver
leend op de bouwprijs t.b.v. bouwsystemen die na 1 april 1949 door de Stichting Ratiobouw voor uitvoering worden goedgekeurd. Toepassing van deze systemen is alleen
toegestaan als wordt gebouwd voor de prijs die ook voor traditionele bouw geldt. DNG
5(1951), p. 13 maakt melding van de circulaire (O.B. 1950, XI.22, no. 8104) dd. 13 dec.
1950: vanaf 1 jan. 1951 wordt financiële steun voor de ontwikkeling van de verschillen
de bouwsystemen niet meer nodig geacht. Er wordt ook geen bijzonder contingent meer
verleend voor montagebouw. Siraa vermeldt, dat de contingentstoeslag eind 1949 werd
afgeschaft, dan wel in 1950 (hij is hierover niet duidelijk) en dat hetzelfde op 1 jan.
1951 gebeurde met de montagetoeslag (Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p.
93). Over de voorfinanciering werd in de Tweede Kamer gesproken door Andriessen
(KVP) en in de Eerste Kamer door zijn partijgenoot Kraaijvanger (H TK 1948-1949, p.
879; H E K 1948-1949, p. 418).
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 2, MvT, p. 22.
H T K 1949-1950, Bijl. A , 1400-IX A, nr. 2, MvT, p. 20; Ibidem, nr. 16, MvA, p. 4; H T K
1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A , nr. 15, MvA, p. 10.
H TK 1948-1949, p. 879; H E K 1948-1949, p. 418. Ten Hagen zie: H TK 1949-1950, p. 1144;
Gortzak zie: Ibidem, p. 1154.
Vgl. Kraaijvanger: H E K 1949-1950, p. 512-513.
Ibidem, p. 532.
Vgl. Van der Feltz (CHU): H T K 1949-1950, p. 1145. Spreker deelt de esthetische be
zwaren wel, maar acht ze niet onoplosbaar. Ibidem, p. 1161: In ’t Veld schuift de ver
antwoordelijkheid voor dit probleem door naar achitecten en stedebouwers.
H TK 1950-1951, p. 800.
Ibidem, p. 828, 834.
Ibidem, p. 842. Een jaar eerder had Gortzak ook al zijn zorg uitgesproken over de kwa
liteit van de montagewoningen. Hij werd met name 'zeer kriebelig' als hij zag wat
Bredero's bouwbedrijven op dit gebied presteerden. Hij vreesde vooral dat de wonin
gen gehorig en brandgevaarlijk zouden zijn (HTK 1949-1950, p. 1156).
H EK 1950-1951, p. 441.
Ibidem , p. 422.
Ibidem, p. 433.
Ibidem, p. 443.
Ibidem, p. 445.
Ibidem, p. 422-423. Overigens stond Kraaijvanger niet alleen in zijn scepsis ten aanzien
van de systeembouw. Vgl. bijv. A. Kleijn, 'Goedkope woningen', DNG 4(1950) p. 130.
Ook Kleijn was van oordeel, dat de echte systeembouw het de eerste jaren niet zou
kunnen opnemen tegen de sterk gerationaliseerde traditionele bouw en tegen de gepre
fabriceerde bouw met traditioneel materiaal.
Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 93 en bijl. 4. De systeembouw werd na
tuurlijk vooral gestimuleerd door het expansieve bouwbeleid dat door KVP-minister
P. Bogaers in 1963 was geïnitieerd (Righart en Ramakers, Steigers weg!, p. 164-176).
Over de ontwikkeling van de bouwnijverheid van ambachtelijke naar meer geïndus
trialiseerde bedrijfstak, zie het proefschrift van A. Hendriks, De prijsvorming in het
bouwbedrijf. De structuur van het bouwbedrijf en de wijze van prijsvorming (Rotterdam
1957) p. 40-42 en passim.
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DNG 5(1951), p. 122 (OB 1951, XI.16, no. 8314).
Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 103-104. Een groot deel van de gegevens
over de 'Voorlopige wenken' en de 'Voorschriften en wenken’ is hieraan ontleend.
Zie de paragraaf 'De Wederopbouwwet'.
Over normalisatie en unificatie van bouwvoorschriften: Van der Schaar, Groei en
bloei, p. 170-171.
Bijv. H E K 1950-1951, p. 438.
Ibid em ,

Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 102; D. Dooijman, D e Woningwet (3e
druk; Alphen aan de Rijn 1959) p. 26-27; H TK 1951-1952, p. 1740-1743. Wet van 11
april 1952 tot wijziging van de wederopbouwwet, Stbl. no. 181. Voor de gemeentelijke
opvattingen over de unificatie van de bouwvoorschriften zie o.a. het artikel van het
lid van de Studiecommissie A.C. Stas, 'Normalisatie van bouwvoorschriften', D N G
3(1949), p. 315-319 en het adres van de VNG aan de Tweede Kamer over het wetsont
werp tot wijziging van de Wederopbouwwet dd. 9 juli 1951 (DNG 5(1951) p. 374-375).
G. Ritmeester (VVD) twijfelde zelfs aan de wil van de bouwvakarbeiders een behoor
lijke inspanning te leveren. Het deed hem 'minder prettig aan' dat de arbeidsproduk
tiviteit in de bouwvakken zich bewoog tussen 70 en 80% van de vooroorlogse. 'Dat
meer kan worden bereikt door een andere wijze van loonregeling, acht ik niet uitgeslo
ten.' (H TK 1949-1950, p. 1150) In ’t Veld stond niet afwijzend tegenover prestatiebe
loning 'onder voorbehoud, dat zulks niet leidt tot wezenlijke uitbuiting van de arbei
ders'. (H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX A, nr. 2, MvT, p. 17) Over prestatiebeloning en
andere mogelijkheden tot opvoering van de produktiviteit in de bouw zie ook: Righart
en Ramakers, Steigers weg!, p. 78-87, 103-120 en passim. Opvattingen van In 't Veld
dienaangaande o.a.: H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 14, MvA, p. 22-25. Zie
verder de paragraaf 'Woningproduktie en arbeidsproduktiviteit'.
H EK 1950-1951, p. 421-422. De reactie van In 't Veld: Ibidem , p. 438.
Van der Schaar, Groei en bloei, p. 169 noemt als gangbare bijdrage ƒ400 per jaar per
woning. Siraa's Geschiedenis van het ministerie, p. 98 vermeldt een bedrag van ruim
ƒ300. In de MvA op zijn begroting voor 1950 hanteerde In 't Veld iets andere cijfers. De
nettokosten voor het Rijk zouden per woningwetwoning gemiddeld ƒ400 per jaar be
dragen en per particuliere woning ƒ350 per jaar, in welk laatste bedrag echter nog geen
aflossing begrepen was (H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX A, nr. 16, MvA, p. 19). Toen
PvdA-senator Woudenberg deze bedragen vergeleek met de jaarlijkse bijdragen voor
de Bouma-woning, corrigeerde de minister hem echter. De bedragen van ƒ350 a ƒ400
waren gemiddelden; de onrendabele top van een woning vergelijkbaar met een Boumawoning zou ongeveer ƒ250 bedragen (HEK 1949-1950, p. 520,533).
A. Kleijn, 'Goedkope woningen', DNG 4 (1950) p. 128.
Bouma's plannen waren oorspronkelijk financieel geheel sluitend. In 't Veld wilde
echter niet al te rigoureus zijn. Hij had bezwaren tegen de voorgestelde aflossing in
zeventig a vijfenzeventig jaar. Bij een aflossing in vijftig jaar was hij bereid deze ƒ100
per woning jaarlijks in de exploitatiekosten bij te dragen (DNG 4(1950), p. 532).
Kleijn, 'Goedkope woningen’, p. 129; Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 9899. Voor een overzicht van de tijdens de kabinetsperiode Drees-van Schaik gewijzigde
financieringsregelingen voor woningwetbouw en particuliere bouw zie: HTK 1950-1951,
Bijl. A, 1900-IX A, Bijlage ad 12, p. 26-28. Voor een kritische beschouwing zie: H.G.
van Beusekom, 'De financiering van de woningbouw' Economisch-Statistische Berich
ten, 30 aug. 1950, p. 692-694 en: W. de Ridder, 'Premieregeling woningbouw 1950',
ibidem, 25 okt. 1950, p. 852-855.
Kleijn, 'Goedkope woningen’, p. 129.
Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 98. Het is overigens niet duidelijk of
deze woningen met de bijdrage van ƒ100 werden gebouwd of met een verminderde
bijdrage van andere omvang.
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Kleijn, 'Goedkope woningbouw', p. 131; vgl. ook: H.J. Langman, 'Stuntbouw', DNG 4
(1950) p. 409-410. De 'befaamde ƒ31,50 per m3 ' was de maximaal toegestane kubieke
meterprijs voor woningwetwoningen.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A, nr. 14, W , p. 13; Ibidem, nr. 15, MvA, p. 13.
H EK 1949-1950, p. 520; H EK 1950-1951, p. 428.
H E K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A, nr. 15, MvA, p. 13.
H TK 1948-1949, p. 163. Een korte uiteenzetting over de opvattingen van de KVP be
treffende gezinspolitiek: De Liagre Böhl, Nekkers en Slot ed., N ederland indus
trialiseert!, p. 246-252. Overigens stond het belang van het gezin als hoeksteen van de
samenleving in Nederland niet ter discussie (Ibidem , p. 239-252). Vgl. Blom, 'Jaren
van tucht en ascese', p. 139. Uit opinie-onderzoek bleek bv. dat 48% van de bevolking
van oordeel was dat de mogelijkheid tot echtscheiding moeilijker moest worden, 13%
meende dat het makkelijker moest worden, en 26% hetzelfde.
de Volkskrant, 5 sept. 1949. Voor de regeringsverklaring zie: H E K 1948-1949, Bijl.,
Buitengewone zitting 1948, p. 25.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A, nr. 14, VV, p. 14.
Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 105; Van der Schaar, Groei en bloei, p.
170.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 13, VV, p. 4; Ibidem, nr. 14, MvA, p. 20; H T K
1948-1949, p. 874,888, 904, 909.
Ibidem, p. 918.
H EK 1948-1949, p. 438.
Vgl. volkstelling CBS 1947: de huishoudens in Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Gronin
gen, Eindhoven en Tilburg bestonden respectievelijk voor 56,75%, 53,21%, 55,33%,
53,45%, 38,45% en 40,75% uit man en vrouw of man, vrouw en één kind. (Tijdschrift
voor Volkshuisvesting en Stedebouw 30(1949) p. 6). In de periode 1945-1950 was het
geboorte-overschot twee keer zo hoog als voor de oorlog.
Er zouden in Nederland slechts 22.000 gezinnen van die omvang zijn. Overigens meende
Ten Hagen dat de maximale woninginhoud voor 1 september 410 m3 bedroeg (H TK
1949-1950, p. 1142-1143) waar Van der Schaar, Groei en bloei, p. 170 een maximuminhoud van 500 m3 noemt.
H TK 1949-1950, p. 1143.
Ibidem, p. 1146.
Ibidem, p. 1148-1149.
H E K 1949-1950, p. 531, Verder: H T K 1949-1950, p. 1163. In gemeentelijke kring was
men overigens niet geheel blind voor de problematiek. A. Kleijn pleitte in 1948 al in
De Nederlandse Gemeente voor differentiatie in de woninggrootte. (A. Kleijn, 'Woningbouwperikel', DNG 2(1948) p. 183-184).
H TK 1949-1950, p. 1163.
HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A, nr. 14, VV, p. 3.
H TK 1950-1951, p. 807-808, 835, 837. Het verslag van het congres van het NIVS te Rot
terdam dd. 19 juni 1950 in: Bouw, 1 juli 1950.
H TK 1950-1951, p. 843.
H EK 1950-1951, p. 421.
Van der Schaar, Groei en bloei, p. 170.
H TK 1949-1950, p. 1181.
In ’t Veld hoopte ook toekomstige werkloosheid op te vangen door de duplexwoningen
t.z.t. te ontsplitsen. Later zag hij meer in krotopruiming en sanering als middelen tegen
de toekomstige werkloosheid (J. in 't Veld, Krotopruim ing en vernieuw ing van
bebouwde kernen ('s Gravenhage 1953)).
Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 85-86. Ritmeester maakte in de Tweede
Kamer zelfs melding van plannen van de minister 490.000 duplexwoningen te bouwen
(H TK 1949-1950, p. 1168).
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Vgl. de paragraaf 'De woninggrootte’.
H E K 1950-1951, p. 430.
Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 30(1949) p. 7.
Vgl. A.F. van Bakhoven, 'Splitsing van woningen’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting
en Stedebouw 30(1949), p. 517; A.J.A. Rikkert, 'Nogmaals "Splitsing van woningen"’,
ibidem, p. 70-73; G.F.E. Kiers, ’De duplexwoning', ibidem, p. 115-118; A. van Heukelom, 'Waar gaan wij heen?’, De W oningbouwvereniging. Uitgave van de Nationale
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Woningraad, Algemene Bond van Woningbouwverenigingen 9(1949) p. 4-5; Tj. Kingma,
'De duplexwoning', ibidem, p. 32-33.
Van Heukelom, 'Waar gaan wij heen?', p. 5.
HTK 1948-1949, p. 887.
H TK 1949-1950, p. 1155. Zie bv. ook: H E K 1948-1949, p. 425.
De Woonruimtewet stelde het college van B en W van een gemeente in staat woon
ruimte te vorderen, wanneer een doelmatige woonruimteverdeling dit rechtvaardigde.
De werkingsduur van deze wet werd bij wet van 1 april 1949 (Stbl. J. 151) verlengd tot 1
juli 1950. Het vorderingsinstrument had in de praktijk echter weinig betekenis, mede
door de strikte ministeriële richtlijnen dienaangaande (P.J.M. Jansen en E.M. Peeters,
Volkshuisvesting geregeld. Analyse van overheidssturing met wetgeving vanaf 1945
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(Leiden 1989) p. 37-38).
H EK 1948-1949, p. 437.
H TK 1948-1949, p. 874.
H EK 1948-1949, p. 423, 437. Zie ook H EK 1949-1950, p. 531.
H TK 1949-1950, p. 1168-1169.
Ibidem, p. 1169.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX A, nr. 16, MvA, p. 13.
H TK 1950-1951, p. 822.
Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 106. Exact: 17.296 (Fons Hermans, N e
derland onder dak? Volkshuisvesting. Een omstreden sociaal vraagstuk (Am sterdam
1961) p. 68).
Internationaal was de hoge flatbouw in de jaren twintig al gepropageerd door de be
roemde architect Le Corbusier.
Grote Winkler Prins Encyclopedie, dl. 9 (8e druk; Amsterdam en Brussel 1980) p. 32-33;
Vgl. F. Bakker Schut, 'Hoge of lage bouw' DNG 5(1951) p. 223-224.
Bakker Schut, 'Hoge of lage bouw', p. 223-224.
H EK 1950-1951, p. 441.
H TK 1950-1951, p. 806.
H EK 1950-1951, p. 416,419, 428^29, 432.
Ibidem, p. 432.
Ibidem, Bijl. A, 1900-IX A, MvA p. 19; H E K 1950-1951, p. 441.
Vgl. Siraa, De geschiedenis van het ministerie, bijlage 8 en 9.
Het probleem van de kwaliteit van de nieuwbouwwoning (woninggrootte, noodwonin
gen, duplexwoningen, montagebouw, afwerking en comfort) zal ik elders behandelen.
Zie de paragraaf ’De Huurwet van 1950'.
Volgens de Commissie voor Sociale Vraagstukken van de Raad voor Europa dienden
op korte termijn 75.000 krotten te verdwijnen. (HTK 1950-1951, p. 822).
In eerdere berekeningen was de minister van een vroegere datum uitgegaan. Deze plan
ning kon echter niet gehandhaafd blijven omdat het duplex-programma niet werd ge
realiseerd.
H E K 1950-1951, p. 430.
H TK 1949-1950, p. 1181.
H TK 1950-1951, p. 815-816, 822, 825, 835, 839, 844-845.

Noten

255

256
257
258
259

260

261
262
263
264

265
266

267
268
269
270
271
272

273
274

275
276

277
278

H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX A, nr. 2, MvT, p. 11: 'Intussen heeft de premieregeling

woningverbetering en woningsplitsing ter zake van het voorkomen van verkrotting
zeer heilzaam gewerkt.'
DNG 2(1948), p. 177, OB 1948, XI.21, no. 4405.
Ibidem .
Ibidem, p. 224.

PvdA-senator Cramer wees er op dat m.n. Drente met zijn slechte woningvoorraad de
dupe was van de korte werkingsduur van de regeling (H EK 1948-1949, p. 414). Bij de
zelfde begrotingsbehandeling sprak ook Tjalma (ARP) zijn teleurstelling uit over het
feit, dat geen aanvragen meer mogelijk waren op het moment waarop de belangstel
ling steeg.
HTK 1948-1949, Bijl. 1312, Wetsontwerp tot wijziging van het negende hoofdstuk A
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 (Premieregeling woningverbetering en wo
ningsplitsing), nr. 5, Nota naar aanleiding van het verslag (ingezonden 10 nov. 1949).
Vgl. dit ook met de slechts 1500 duplexwoningen die in 1949 werden voltooid en waar
over veel meer ophef werd gemaakt (H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX A, nr. 16, MvA,
p. 13).
HTK 1949-1950, p. 998-999.
DNG 3(1949), p. 366.
H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400-IX A, nr. 2, MvT, p. 11; nr. 15, VV, p. 4, nr. 16, MvA, p. 13.
DNG 3(1949), p. 537, OB 1949, XI. 21, no. 6651. In een eerder stadium was deze beslis
sing al gevallen in de circulaire OB 1949, XI. 21, no. 5911 (ibidem, p. 190). Door de be
grotingswijziging was bij kamerleden en gemeenten echter de hoop opgekomen, dat de
premieregeling verlengd zou worden (HEK 1948-1949, p. 439). In antwoord op vragen
uit de Eerste Kamer bij de begrotingsbehandeling (Cramer en Kraaijvanger) liet In 't
Veld weten, dat de minister van Financiën wèl bereid was bij te springen om het
ontstane gat te vullen, maar zeker niet t.b.v. verdere kredietverlening.
Siraa, De geschiedenis van het ministerie, p. 57; F. Bakker Schut, 'Berg af', T ijd 
schrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 9(1949), p. 141.
DNG 3(1949), p. 294. Ook andere tramwegmaatschappijen boden overtollig geworden
materieel als noodwoning ter overname aan, een propositie waarop meerdere gemeen
ten ingegaan schijnen te zijn (Bakker Schut, 'Berg af', p. 141).
Ibidem .

F.M. van Panthaleon Baron van Eek, 'Hopeloos!', DNG 4(1950) p. 41-43.
J.J.J.M. Festen, 'Noodwoningbouw als enige oplossing?', DNG 4 (1950) p. 103-104.
Van Panthaleon Baron van Eek, 'Hopeloos!', p. 43.
Ibidem, p. 42.
Nycolaas, Volkshuisvesting, p. 100-102. Over de loon- en prijspolitiek zie: P.G.T.W.
van Griensven, 'Het sociale beleid van minister Joekes' in: P.F. Maas ed.,
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel III, H et kabinet-Drees-Van
Schaik (Nijmegen 1991) band A, p. 545-605.
P.S. Pels, De ontwikkeling van de loonvorming (Alphen aan den Rijn 1951) p. 13.
H TK 1949-1950 Bijl. 1529, Wetsontwerp houdende regelen nopens de huurprijzen van
onroerend goed en de bescherming van huurders, nr. 3, MvT, p.3; Ibidem, nr. 5, MvA, p.
22; H T K 1949-1950, p. 2040. Veel oudere woningen behoorden feitelijk ook al
afgeschreven te zijn.
Pels, Loonvorming, p. 55-85.
jaarverslag van de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting
over 1950 ('s-Gravenhage z.j.) p. 8. Over de exploitatieproblematiek: W. de Ridder.

’Het huurprobleem’, ESB 13 okt. 1948, p. 805-808.
N ycolaas, Volkshuisvesting, p. 103-104.
Van Schaik aan Drees, gewijzigd ontwerp-regeerprogram, 13 aug. 1948, CPG, archief
Drees, map 4.
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Zie bijvoorbeeld: P.A. in 't Hout, ’De huren omhoog!’, De W oningbouwvereniging 7
(1947) p. 42; Tj. Kingma, 'Over huren, prijzen en lonen’, De Woningbouwvereniging 7
(1947) p. 42-44; voorts het verslag van de 29ste jaarlijkse ledenvergadering van de
Nationale Woningraad, de algemene bond van woningbouwverenigingen in: De Wo
ningbouwvereniging 7 (1947) p. 57-60, waarnaar wordt verwezen in de H TK 1949-1950
Bijl. 1529, nr. 3, MvT, p. 25 en het adres van de Nederlandse Bond van Huis- en Grond
eigenaren gericht aan de regering, Raad van State en Eerste en Tweede Kamer in: Tijd
schrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 30 (1949) p. 187.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 7, MvA, p. 27; H T K 1949-1949, p. 894 en 921;
H T K 1949-1950, p. 2050.
Adres Nederlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren, in: Tijdschrift voor Volkshuis
vesting en Stedebouw 30 (1949) p. 127. Formeel was de huurbelasting een belasting op
de meerdere waarde welke het oude onroerend goed door een verdere stijging van de
huren naar het peil van nieuwe woningen zou krijgen, ter compensatie van het door de
staat in de periode van subsidieverlening geleden verlies (HTK 1950-1951, Bijl. A,
1900-IX A, nr. 14, VV, p. 3).
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen REA, doosnr. 571,3 aug. 1949. In 't Velds overtuiging dat
de huurverhoging dringend nodig was, berustte vooral op wat hij tijdens zijn vakanties
in Frankrijk gezien had. Daar waren de huren bevroren op het peil van 1918, hetgeen
een ontstellend verval van de woningvoorraad tot gevolg had gehad (informatie van
prof. mr. S.F.L. baron van Wijnbergen; brief aan auteur dd. 12 juli 1992).
H TK 1949-1950 Bijl. 1529, nr. 3, MvT, p.3.
Zie de paragraaf 'De Wederopbouwwet’.
H TK 1949-1950, Bijl. 1529, nr. 5, MvA, p. 26-27.
H T K 1949-1950, p. 13-14.
Ibidem , p. 12.
Ibidem, p. 14-15.
H T K 1949-1950, Bijl. 1529, nr. 4, VV, p. 14-15; H TK 1949-1950, p. 2043.
H TK 1949-1950, Bijl. 1529, nr. 5, MvA, p. 21.
Ibidem, p. 22-24.
Ibidem, p. 28.
H TK 1949-1950, p. 2040.
Ibidem, p. 2050-2051.
Ibidem , p. 2051. Het is opmerkelijk, dat Van der Feltz' fractiegenoot Kikkert, die
voortkwam uit landarbeiderskringen, deze opvatting volstrekt niet deelde en vooral
de huurdersbelangen verdedigde. Kikkert achtte 15% huurverhoging voldoende en
verbond aan zijn goedkeuring van het ontwerp de eis, dat de compensatie bevredigend
geregeld zou worden (Ibidem, p. 2060).
Ibidem, p. 2055.
Ibidem, p. 2035 en 2067; 2081-2084.
Ibidem, p. 2046.
Ib id em .
Ibidem, p. 2056. Met name Romme bracht dit punt in de Volkskrant onder de aandacht.
Ibidem, p. 2065.
Ibidem, p. 2035-2036; p. 2059-2060 en 2071. Ten Hagen (PvdA) sloot zich bij de kritiek
aan; Ibidem, p. 2073.
Ibidem, p. 2072.
Ibidem, p. 2133.
H EK 1950-1951, p. 99 en 104.
Ibidem, p. 104.

Van Griensven, 'Sociale beleid Joekes', p. 600-603. In de REA bestond van meet af aan
weinig bereidheid aparte regelingen te treffen voor categorieën die buiten de
compensatieregeling vielen. Toen Joekes voorstelde de mogelijkheden daartoe te
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onderzoeken, verzetten In 't Veld en Drees zich daartegen, omdat het onmogelijk zou
zijn 'alle maatschappelijke groepen te vrijwaren van de nadelige gevolgen van de
huurverhoging'. De Raad stemde met deze opvatting in (ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen
REA, doosnr. 572,31 mei 1950,20 sept. 1950).
H TK 1949-1950, Bijl. 1529, nr. 3, MvT; Ibidem, nr. 4, V V , p. 11; H TK 1949-1950, p. 2036,
2050 en 2056. 'Een stem uit het bedrijfsleven. Het ontwerp "Huurwet"', ESB, nr. 1703, 8
maart 1950, p. 195-196; Jaarverslag van de Centrale Directie van de Wederopbouw en
de Volkshuisvesting over 1951, (’s-Gravenhage z.j.) p. 14.
W. Roest, Bouw en economische groei (Deventer 1973) p. 42; Nycolaas, Volkshuisves
ting, p. 104.
Feitelijk is de term eigen-woningbezit minder juist omdat men steeds doelt op de eigen
dom van de woning. Het begrip is echter volledig ingeburgerd.
M.A.M. van Helvoort, Beschouwingen over het eigen-huisbezit (Assen 1955) p. 46-98.
De auteur promoveerde op dit proefschrift aan de Katholieke Economische Hoge
school te Tilburg.
Ibidem, p. 67.
Parlement en Kiezer 33 (1949-1950) p. 153.
Ibidem, p. 120, 80.
Geciteerd bij: Van der Schaar, Groei en bloei, p. 95.
H TK 1949-1950, p. 1142.
Vgl. het betoog van KVP-senator H.C. Nijkamp (HEK 1949-1950, p. 511).
H T K 1950-1951, p. 829.
Ibidem, p. 819-820. Zie ook: F. van Vliet, 'Financiering van de bouw van eigen wonin
gen’, Bouw (1949-1950) p. 283-284, 289.
H TK 1949-1950, p. 1165; H TK 1950-1951, p. 845.
Van der Schaar, Groei en bloei, p. 174.
Verslag van de Staatscommissie voor de herziening van de Woningwet ('s-G raven ha
ge 1950) p. 191-217; Van der Schaar, Groei en bloei, p. 324-325. De commissie-Bommer
was als volgt samengesteld: J. Bommer (voorzitter), }. Bakker (raadadviseur bij het
ministerie van Financiën), C. Campagne (lid van de Verzekeringskamer), P. A. van
der Drift (raadadviseur bij het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting),
K.H. Gaarlandt (burgemeester van Emmen), W.H. Jas (voorzitter van de Boerderijencommissie van de Stichting voor de Landbouw), C.J. van Mastrigt (voorzitter van de
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, hoofdbestuurslid van de Stichting voor
de Landbouw, vanaf 1956 lid van de Tweede Kamer voor de CHU), F.J.J.C.M. van
Meerwijk (administrateur bij het ministerie van Financiën), M.A. Nap (administra
teur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken).
Verslag van de Staatscommissie, p. 195. Wellicht hebben de politieke sympathieën
van de voorzitter van de commissie grote invloed op deze formulering gehad.
Van der Schaar, Groei en bloei, p. 324 vermeldt abusievelijk de leeftijdsgrens van
veertig jaar. De commissie meende overigens wel dat het in bijzondere gevallen ge
wettigd kon zijn van de gestelde leeftijdsgrens af te wijken.
Verslag van de Staatscommissie, p. 195.
Vgl. Galesloot en Schrevel ed., In fatsoen hersteld, passim.
Voor het verschil tussen de al langer bestaande particuliere bouwkassen en de door de
commissie-Bommer beoogde publieke bouwkassen zie: H.J. Wytema, 'De publieke
bouwkas', DNG 2 (1948) p. 462-466. De publieke bouwkas huldigt geen winstoogmerk
en beoogt primair bevordering van de particuliere woningbouw.
Van der Schaar, Groei en bloei, p. 326.
Daarnaast speelde er een klassiek probleem van de verzuilde Nederlandse samenle
ving. Welke oplossing kon er worden gevonden als de vrijheid van organisatie op con
fessionele grondslag botste met de eisen van doelmatigheid, bijvoorbeeld in kleine ge-
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meenten met een heterogene bevolkingssamenstelling, die geen plaats konden bieden
aan twee of zelfs drie woningcorporaties?
H EK 1950-1951, p. 437.
H TK 1948-1949, p. 906-907.
Ibidem, p. 920.
Ibidem .
Ibidem, p. 876, 881, 888; H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 13, VV, p. 7.

HTK 1949-1950,

p. 1147.
Ook bij de behandeling van andere wetsontwerpen werd meer dan eens aan dit keuzevraagstuk gerefereerd. Zo bijvoorbeeld bij de behandeling van het Ontwerp van wet
tot wijziging van de Woningwet, van 8 oktober 1947, waarbij volgens Van der Drift 'de
oude strijd' weer oplaaide. (P.A. van der Drift, Volkshuisvesting, deel II, C om m en
taar op de Woningwet (Alphen aan den Rijn 1949) p. 26).
Klaarblijkelijk wilde Kraaijvanger een parallel trekken met de politiek van de
katholieke minister P.J.M. Aalberse in de periode na de Eerste Wereldoorlog. De eer
ste jaren na die oorlog had de woningwetbouw prioriteit gekregen. Vanaf 1923 echter
werd de particuliere bouw sterk gestimuleerd en gold woningwetbouw nog slechts als
aanvulling, daar waar de particuliere bouw tekort schoot (P.F. Maas, Sociaal-democratische gemeentepolitiek 1894-1929 ('s-Gravenhage 1985) p. 156-161; M.J.J.G. Ros
sen, H et gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Een comparatief onder
zoek in Tilburg en Enschede (1900-1925) (Tilburg 1988) p. 77-98).
H EK 1948-1949, p. 416-417.
Ibidem, p. 424.
Ibidem, p. 430-431.
Ibidem, p. 439-440, 446. Overigens zou In ’t Veld een radicale keuze voor woningwet
bouw nooit aan zijn ambtgenoot van Financiën kunnen verkopen. Bij de behandeling
van het Bouwplan-1948 in de REA had Lieftinck al zijn zorg uitgesproken over de 'zeer
ongunstige' verhouding particuliere bouw - overheidsbouw. In het Bouwplan kwam
ƒ729 miljoen ten laste van het Rijk en ƒ373 miljoen was voor rekening van lagere
publiekrechtelijke lichamen en particulieren (ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen REA,
doosnr. 571,17 maart 1948).
H TK 1949-1950, p. 1141-1142.
Ibidem, p. 1149, 1152-1153.
Ibidem, p. 1164-1165.
H EK 1949-1950, p. 517.
Ibidem, p. 520.
Ibidem, p. 533.
Ibidem, p. 533.
Ibidem, p. 834.
H TK 1950-1951, p. 809.
De gegevens over de voorgeschiedenis van de Wederopbouwwet zijn, tenzij anders ver
meld, ontleend aan de uitgebreide inleiding bij S.O. van Poelje en S.F.L. Baron van
Wijnbergen, De Wederopbouwwet ('s-Gravenhage 1951) p. 7-28.
Ibidem, p. 14.
Over de groei van het aantal circulaires zie: H.A. Brasz en V. de Tollenaere. Bestuur
per circulaire; Administration par circulaire (Brussel 1958).
Van Poelje en Van Wijnbergen, Wederopbouwwet, p. 21; D N G , 7 febr. 1947, p. 61-65.
Overigens delen Van Poelje en Van Wijnbergen deze kritiek. Zij spreken van een 'te ver
gaande of althans te lang gehandhaafde centraliserende regeling'. Een andere
autoriteit, P.A. van der Drift, raad-adviseur bij het departement, oordeelde in 1949,
gezien zijn functie niet onbegrijpelijk, aanzienlijk milder. Hij beschouwde de
centralisatie als een min of meer noodzakelijk gegeven, hoewel hij voorstander was
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van het principe van de zelfwerkzaamheid van de gemeenten (Van der Drift,
Volkshuisvesting deel II, p. 24.
Vgl. de opmerking van Ten Hagen: H TK 1948-1949, p. 872.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 14, MvA, p. 17. AI in 1929 had In ’t Veld blijk
gegeven van een grote belangstelling voor decentralisatievraagstukken in zijn studie
Nieuwe vormen van decentralisatie (Alphen aan den Rijn 1929) waarop hij bij G.A.
van Poelje promoveerde. Hij werd geïnspireerd door het probleem van de snelle groei
van de grote steden, die niet alleen een economische, maar ook een bestuurlijke decen
tralisatie vereiste. Ook in zijn De inrichting van onze(n) staat gezien van sociaal-democratisch standpunt deel I (Amsterdam 1932) p. 219 en deel II (Amsterdam 1934) p.
149-150 liet In 't Veld zich kennen als een groot voorstander van decentralisatie waar
de omstandigheden dat toelieten: 'Het belangrijkste voordeel van decentralisatie is
(...) het meer naar voren komen van het individu. (...) Het volk zelf in zijn verschil
lende geledingen wordt meer in het bestuur betrokken en voelt zich daardoor niet meer
zo uitsluitend object. ( Ibidem, deel II, p. 149) Principieel zal deze opvatting weinig
bestreden zijn. De vraag was meer wanneer de tijd rijp was voor decentralisatie.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 14, MvA, p. 17.
DNG 2(1948), p. 417.
Van der Drift, Volkshuisvesting deel II, p. 19-32; Volkshuisvesting deel III, Een aan
vulling handelende over de periode van oktober 1948 tot en met juni 1960 op mr. P.A.
van der Drift, Volkshuisvesting II, Commentaar op de Woningwet (Alphen aan den
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Rijn 1961) p. 127.
Van Poelje en Van Wijnbergen, Wederopbouwwet, p. 25. Het schema is opgenomen in
D N G , 11 april 1947. In 't Veld verwees in zijn memorie van toelichting bij het ontwerp-Wederopbouwwet expliciet naar deze publikatie (H T K 1948-1949, Bijl. 1058,
Tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de wederopbouw en de bevordering van de
bouwnijverheid (Wederopbouwwet), nr. 3, MvT, p. 5).
Hoe ver strekkend het ontwerp was blijkt uit de ondertekening. Behalve minister
president Drees en In 't Veld, die het ontwerp verdedigde, tekenden de ministers van
Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie, Economische Zaken, OKW, Verkeer en Wa
terstaat, Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en Sociale Zaken.
H TK 1948-1949, Bijl. 1058, nr. 3, MvT, p. 6.
Ibidem, nr. 2, OvW, p. 2; nr. 3, MvT, p. 6.
Ibidem, nr. 2, OvW, p. 3; nr. 3, MvT, p. 7.
Zie over de systeembouw de paragraaf 'Systeembouw, rationalisatie en standaardi
satie, normalisatie'.
H TK 1948-1949, Bijl. 1058, nr. 2, OvW, p. 3-4; nr. 3, MvT, p. 7-8.
Ibidem, nr. 3, MvT, p. 8.
Ibidem, nr. 4, VV, p. 9.
Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 11-15.
Vgl. ook Van Baaien, 'Spitzen kleurloze minister'.
H TK 1948-1949, Bijl. 1058, nr. 4, VV, p. 15.
H TK 1949-1950, Bijl. 1058, nr. 5, MvA, p. 19-21.
Ibidem, p. 21.
Ibidem, p. 22. Overigens zegde hij tijdens het mondelinge debat toe 'dat ik zal waken
tegen een te ruime interpretatie van het begrip economisch herstel'. (H TK 1949-1950,
p. 1366)
H TK 1949-1950, Bijl. 1058, nr. 5, MvA, p. 23-24.
Ibidem, p. 25-26, 28.
Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 26.
Gunther, 'Wederopbouw', p. 706-719.
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Belangrijk was overigens de geheel nieuwe onteigeningsparagraaf. Deze gaf aanlei
ding tot uitgebreide juridische discussies. Politiek gezien was zij echter minder inter
essant. Vandaar dat het thema hier geen uitgebreide behandeling vindt.
H TK 1949-1950, p. 1349.
Ibidem, p. 1346.
Ibidem, p. 1350-1351; Zie ook: C. ten Hagen, 'De Wederopbouwwet', De Gemeente
1950, p. 99.
H TK 1949-1950, p. 1360.
Men doelde hierbij met name op zogenaamde Boumawoningen. Zie hierover de betref
fende paragraaf van dit hoofdstuk.
H TK 1949-1950, p. 1348, 1352,1359.
Ibidem, p. 1366-1367.
Ibidem, p. 1353, 1360.
Ibidem, p. 1369.
Ibidem, p. 1374.
Ibidem, p. 1375-1376.
Ibidem, p. 1376.
H EK 1949-1950, p. 764.
Ibidem, p. 765.
Ibidem, p. 763.
Ibidem, p. 764-765.
Van Poelje en Van Wijnbergen, Wederopbouwwet, p. 27,
Volkshuisvesting III, p. 127.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 2, MvT, p. 7, 23.
Ibidem, nr. 13, VV, p. 2, 8-9.
Op het moment van de maatregel waren er mogelijkheden tegen een lagere rente te le
nen dan de 4% die voor de rijksvoorschotten gold (B. van der Land, Het financieringsgedrag der gemeenten (Alphen aan den Rijn 1961) p. 120).
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 14, MvA, p. 26.
Ibidem, p. 17, 26; H EK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, MvA, p. 10.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949, nr. 4, VV, p. 1517; Ibidem, nr. 5, MvA, p. 43; H T K 1948-1949, p. 198. Overigens zoekt ook J. van der
Schaar een van de motieven van de beleidswijziging in deze richting. Het aantal
aanvragen voor steun voor de bouw van woningwetwoningen was zeer groot, nadat de
aanbesteding in 1947 was vrij gegeven. In 1948 werd daardoor het beschikbare budget
overschreden en dreigde de bouwmarkt overspannen te raken. Mede daarom besloot de
regering tot een aanbestedingsstop naast de afschaffing van de rijksvoorschotten. Toen
de Kamer In 't Veld verweet dat hij langs een omweg bezig was de bouwactiviteit af te
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foto ANP, archief Spaamestad
Minister Rutten wordt, na een bezoek aan Griekenland, op Schip
hol verwelkomd door zijn kinderen en de Griekse gezant.

HOOFDSTUK III
RUTTEN VERWEKT EEN MAMMOETJE
P.B. van der Heiden
P.G.T.W. van Griensven
Proloog: de onderwijspraktijk 1
Rijen houten schoolbanken, met daarin telkens twee kinderen, de armen
keurig gevouwen. Veel gecombineerde klassen, met kinderen van uiteen
lopende leeftijden bij elkaar. Op een verhoging, achter een lessenaar, de
leerkracht, letterlijk neerkijkend op de volle klas. Zijn belangrijkste leer
middel was het schoolbord. Vaak tussen de dertig en veertig leerlingen, met
uitschieters naar boven. Een vooroorlogs beeld, maar nog even gangbaar in
de periode 1948-1951. Het onderwijs bevond zich in deze periode op een
kruispunt van wegen. De hoofdweg was afkomstig uit het verleden, maar
op de afslag gloorde de vernieuwing.
De onderwijspraktijk had, zeker op het platteland, nog maar weinig mee
gekregen van pedagogische vernieuwing. Veel onderwijzers werkten met
dezelfde methoden als die waarmee zij zelf hadden leren lezen en rekenen,
waarbij de oude spelling met de kroontjespen werd aangepast aan de nieu
we eisen. Ot en Sien en het leesplankje waren standaard, al was het maar
omdat er in deze wederopbouwtijd geen geld was voor nieuwe methoden.
De leerlingen kregen een groot aantal vakken over zich uitgestort, waarbij
van enige vakkenintegratie nog nauwelijks sprake was. De nadruk lag op de
kennisvakken: lezen, rekenen, schrijven, taal, geschiedenis, aardrijkskunde
en kennis der natuur. Vakken die veelal als 'feitjes' werden aangereikt; veel
leerlingen uit deze tijd kunnen nóg de jaartallen, plaatsnamen en Nederlands-Indische eilanden in de juiste volgorde opdreunen. Expressievakken
(een nog onbekende term) waren nog een zeldzame luxe. Tekenen was niet
veel meer dan het zo exact mogelijk kopiëren van een plaat; slechts in het
zingen had enige vernieuwing plaatsgevonden. Gymnastiek vond, vanwe
ge het grote tekort aan gymnastieklokalen, veelal op het schoolplein plaats,
en bestond uit oefeningen die strak in de maat uitgevoerd dienden te wor
den.
Tussen de leerling en de meester bestond een grote afstand. De 'juffrouw’
gaf veelal les in de lagere klassen, en ook dat verliep zeer gedisciplineerd.
Een leerling sprak slechts wanneer hem iets werd gevraagd, eigen initiatief
in het beoefenen van de spraakkunst werd niet gewaardeerd. De eisen wer
den zwaarder naarmate de leerling hogerop kwam. Een flinke oorvijg, al
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dan niet aangevuld met een verblijf in de hoek, was een beproefde sanctie
mogelijkheid, die ook door ouders in huiselijke kring toegepast werd. Ove
rigens betekende dit strenge regime niet dat er geen ordeproblemen in de
klassen voorkwamen.
Vonden veel onderwijzers dat hun professie te weinig maatschappelijke
waardering ondervond, op het platteland zag men veelal nog tegen de
meester op. 'Schoolmeester worden' was voor de middenklasse aldaar zo'n
beetje het hoogst haalbare; onderwijzers staken wat betreft hun kennisni
veau duidelijk boven het gemiddelde uit, en waren van oudsher veelal so
ciaal geëngageerd. Dit werd echter niet in salaris uitgedrukt; direct na de oor
log was de salariëring abominabel. Rond 1947 verbeterden de salarissen ech
ter aanzienlijk.
Het zou nog lang duren voordat er daadwerkelijke veel veranderde. Heel
langzaam druppelden de vernieuwingstendensen in het onderwijs door.
Deze vernieuwing vond uiteraard verzuild plaats; iedere zuil had zijn eigen
pedagogisch centrum, waar de eigen leerkrachten cursussen konden volgen.
De frisse wind van deze centra werd gevolgd door vernieuwing van de on
derwijsmethoden. De leerboekjes werden aangepast, en gingen meer reke
ning houden met de 'kinderziel'. De nadruk kwam minder exclusief te lig
gen op het cognitieve onderwijs; de leerkrachten ontdekten bijvoorbeeld de
kunstzinnige vorming. Kort samengevat: het kind kwam meer centraal te
staan in het onderwijs, en niet meer de gewenste hoeveelheid kennis. De
onderw ijspraktijk moderniseerde gelijdelijk aan. In hoeverre het onder
wijsbeleid van minister Theo Rutten daaraan bijgedragen heeft, zal een van
de vragen zijn, welke hieronder beantwoord worden.
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'De Overheid wil ook bij de behartiging van onderwijs en beschaving - als
ondergetekende een beeld mag ontlenen - niet zijn gelijk een wagon, die
zich trekken laat, nog minder gelijk een rem op de trein; zij wil op de loco
motief de machinist de nodige hulp verlenen, vooral om het vuur te sto
ken.'2 Met deze beeldspraak maakte minister F.J.Th. Rutten van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen duidelijk hoe hij dacht om te gaan met de er
fenis van zijn voorgangers G. van der Leeuw (PvdA) en J.J. Gielen (KVP).
Deze erfenis bestreek een breed terrein, dat ruwweg opgedeeld kan worden
in twee afzonderlijke delen: het onderwijsbeleid en het cultuurbeleid. Een
gebruikelijk en ook in dit hoofdstuk gebezigd onderscheid is dat tussen cul
tuurbeleid in enge zin (het beleid ten aanzien van de schone kunsten en
musea) en cultuurbeleid in brede zin (het beleid in enge zin, plus dat ten
aanzien van pers, omroep, bibliotheken, monumenten en archieven).
De eerste naoorlogse minister van OKW, Van der Leeuw, had het minis
terie sterk uitgebreid ten einde vorm te kunnen geven aan het streven naar
vernieuwing van onderwijs en cultuur. Van der Leeuw wilde de overheid
tot een stuwende kracht in de 'volksopvoeding' maken. Dit stond bekend
als actieve cultuurpolitiek, een term die licht verwarring wekt daar zij
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zowel het onderwijs als het culturele leven omvatte. Aan deze actieve
cultuurpolitiek kwam een abrupt einde bij het optreden van het kabinetBeel. Gielen begon onmiddellijk met een grondige reorganisatie van het
departement, waarbij de gehele 'cultuur-uitbouw' van Van der Leeuw weer
verdw een.3 Deze reorganisatie werd door onder andere J. Terpstra, oud-minister van OKW en destijds ARP-kamerlid, toegejuicht. Volgens hem had
Van der Leeuw er 'op een onverantwoordelijke wijze op los (...) geleefd
alsof ons volk door de oorlog niet verarmd is en hard moet strijden om het
naakte bestaan'.4
De PvdA had er moeite mee dat Gielen brak met het beleid van zijn
voorganger, en vooral de nadruk legde op het herstel van de oorlogsschade,
in plaats van op 'vernieuwing'. De schade bestond ondermeer uit een groot
tekort aan schoolruimte en leerkrachten. Dat Gielen voorrang gaf aan het
herstel van het onderwijs is niet verwonderlijk. De nieuwe minister kende
als leraar en inspecteur de praktijk van het onderwijs, en wist in welke
slechte materiële staat het onderwijs zich bevond. Bovendien had zijn partij
(de KVP) overwegende bezwaren tegen 'doorbraken’ welke de verzuiling
aantastten. Het beleid van Gielen kenmerkte zich door bijzondere aandacht
voor het herstel en de bouw van scholen, de tekorten aan onderwijzers en
de salarissen in het onderwijs.5 Gielen keerde niet terug in het kabinetDrees-Van Schaik, ongetwijfeld tot groot genoegen van de PvdA.
Aanvankelijk leek minister Rutten op de ingeslagen weg door te zullen
gaan. In zijn eerste begroting deelde hij de Kamer mee dat er van een be
leidswijziging geen sprake zou zijn: het herstel van de in de oorlog opgelo
pen achterstand bleef prioriteit numero één. Rutten meende dat de over
heid niet zelf als stoker op de OKW-trein moest staan. De nieuwe bewinds
man wilde fungeren als hulpstoker voor het particulier initiatief in onder
wijs en cultuur. Hiermee maakte Rutten de breuk met de naoorlogse ver
nieuwing van Van der Leeuw definitief, hoewel hij gaandeweg zijn ambts
periode meer de nadruk op de vernieuwing van het onderwijs legde. Een
vernieuwing die de grenzen van de onderwijspacificatie weliswaar aftastte,
maar nadrukkelijk respecteerde.
Met Rutten kreeg het departement zijn eerste bewindsman met weten
schappelijke scholing in onderwijskundige en didactische problemen. Hoe
wel psycholoog van professie, had de Nijmeegse hoogleraar zich verdiept in
de pedagogiek, en een studie gemaakt van buitenlandse onderwijsstelsels.
Minister Rutten zou zich dan ook met een grotere gedrevenheid dan zijn
voorgangers op de vernieuwing van het onderwijs storten. Het resultaat
van zijn inspanningen zou uit twee nota's bestaan: een nota betreffende het
technisch onderwijs (januari 1951) en één betreffende het voortgezet on
derwijs, de Onderwijsnota-Rutten (juli 1951). Tot een parlementaire behan
deling van deze nota's kwam het in deze periode niet. Beide nota's lever
den slechts een summier VV op (1953), en werden in 1955 door Ruttens op
volger Cals vervangen door diens Tweede Onderwijsnota. Hoewel zowel
Rutten als zijn departementale staf een flink deel van hun tijd en energie in
de voorbereiding van deze nota's stopte, pikte het parlement deze activiteit
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nauwelijks op. Aangezien dit hoofdstuk de interactie tussen regering en
parlement wil beschrijven, blijven de beide nota's hierin ook onbesproken.
Herstel en later vernieuwing van het onderwijs zijn de twee 'roomsrode’ draden in het beleid van minister Rutten. In de eerste paragraaf,
'Onderwijsvernieuw ing’, wordt nader ingegaan op de twee vormen van
onderwijsvernieuwing die in de onderhavige periode onderscheiden kun
nen worden. Aan de ene kant was er sprake van een inwendige, materiële
vernieuwing van het onderwijs, welke een grotere nadruk op morele en
culturele vorming inhield, aan de andere kant was er de wens om tot een
uitwendige, formele vernieuwing van het in de wet vastgelegde onderwijs
stelsel te komen. Het onderwijsstelsel was geregeld in een groot aantal
afzonderlijke wetten, hetgeen de overzichtelijkheid en de doorstroom 
mogelijkheden bepaald niet ten goede kwam. Deze problemen kwamen bij
de behandeling van een wijziging van de Lager-onderwijswet aan het licht.
De tweede paragraaf, 'Lager onderwijs', staat zowel in het teken van her
stel als van vernieuwing. Het beleid ten aanzien van de onderwijzers tekor
ten, het gebrek aan schoolruimte, de onderwijzerssalarissen en de terugkeer
naar de achtjarige leerplicht kunnen wij onder de noemer 'herstel' scharen,
terwijl de vernieuwing aan bod kwam in de discussie over de wijziging van
de Lager-onderw ijsw et, waarbij de Kamer om een sluitend geheel van
onderwijsvoorzieningen vroeg. Bij deze wetswijziging kwam nog een derde
thema, de industrialisatie, ter sprake, in het kader van de voorbereidende
klassen aan de nijverheidsscholen.6
In de laatste paragraaf over het onderwijsbeleid zien we de schoolstrijd
doorsmeulen, deels doordat de financiële gelijkstelling nog onvolkomen
was, deels doordat de voorstanders van het openbaar onderwijs de hakken
in het zand zetten. Het betreft hier discussies over de moeizame oprichting
van openbare scholen in een aantal gem eenten met een confessionele
meerderheid, over een nieuwe beheersvorm voor het openbaar onderwijs,
over de oprichting van bijzondere nijverheidsscholen en over het beurzen
stelsel. Daarnaast wordt nog een wijziging van de subsidiebepalingen voor
het bijzonder voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (vhmo) be
sproken.
In de paragraaf 'Het cultuurbeleid' komt zowel het cultuurbeleid in enge
als in brede zin aan de orde. In 'het kunstdebat' werd voor de eerste maal
sinds Thorbecke uitgebreid in het parlement over de relatie overheid en
cultuur gesproken. Daarnaast is er in deze paragraaf aandacht voor de afloop
van de perszuivering en de problemen rond het radiobestel. Ook op deze
terreinen bleek dat de actieve cultuurpolitiek van Van der Leeuw had afge
daan, ten gunste van een zekere restauratie van vooroorlogse, verzuilde
verhoudingen.
In tabel 1 volgt een overzicht van de begrotingen voor Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, gerelateerd aan zowel de totale rijksbegroting als de
begrotingen voor andere 'spending departments' (Sociale Zaken, Wederop
bouw en Volkshuisvesting en Oorlog en Marine7), in tabel 2 gevolgd door
een ruwe uitsplitsing per beleidsterrein.
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Tabel 1. Begrotingen 1948-1951. Percentage per 'spending department'
jaar

totaal*

OKW*

Soc. Zaken

O&M

W&V

1948

3518

8,0 (283)

6,6

20,3

3,5

1949

3233

9,9 (323)

7,6

21,7

3,6

1950

3687

9,5 (351)

7,3

27,3

3,2

1951

3607

10,8 (388)

9,8

20,0

5,0

* Absolute bedragen in miljoenen guldens.
Tabel 2. Percentage van de onderwijsbegroting per beleidsterrein 1948-1951

Bron:

jaar

LO

NO

VHMO

HO

Cultuur8

1948

57,2

8,8

8,4

8,7

5,4

1949

53,0

8,9

9,5

9,0

5,2

1950

52,7

10,4

8,9

10,1

5,5

1951

51,8

11,0

9,0

10,7

5,2

Bijlagen A van de Verslagen der Handelingen van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, 1948-1949, 1949-1950, 1950-1951.

De stand van zaken
Al voor het uitbreken van de oorlog kampte het Nederlandse onderwijs
met grote problemen. Er was sprake van een zorgwekkend tekort aan on
derwijzend personeel, mede als gevolg van de slechte salariëring en de ge
ringe maatschappelijke status, welke in de crisisjaren onder confessionele
kabinetten ontstaan was. De oorlogsjaren verergerden de moeilijkheden
slechts: het tekort aan schoolruimte nam fors toe als gevolg van beschadi
gingen en gebruik voor militaire doeleinden. Bovendien bestond er veel
kritiek op inhoud en vorm van het onderwijs en op de onsamenhangende
wetgeving. Onder Van der Leeuw bleven deze nijpende problemen goed
deels onaangeroerd, omdat de aandacht van de minister veel meer uitging
naar de cultuurpolitiek. Bovendien duurde zijn bewind slechts kort.9
Zijn opvolger, Gielen (KVP), erfde dus een onderwijsveld dat de klappen
van oorlog en bezetting bij lange na niet te boven was. Het tekort aan
leerkrachten en schoolruimte was nog steeds nijpend. De nieuwe minister
legde om die reden de nadruk op herstel. Gielen liet houten school
gebouwen uit Finland invoeren, om de ergste nood te lenigen. Ook het onderw ijzerstekort pakte hij hij voortvarend aan. Hij introduceerde een
eenjarige spoedcursus voor het behalen van de onderwijsbevoegdheid, en
versoepelde de toelatingseisen voor de kweekschool. Maatregelen die alles
bijeen te weinig soelaas boden. Daarnaast bepleitte hij krachtig een salarisverbetering voor onderwijzers. Die verbetering kwam er, maar zijn voorstel
tot koppeling van de arbeidsvoorwaarden van de onderwijzers aan die van
de ambtenaren sneuvelde in de ministerraad. Gielen liet de onderwijsver
nieuwing goeddeels rusten. In dit verband dient de nota van oud-minister
G. Bolkestein vermeld te worden, welke Gielen overigens letterlijk in de
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kast liet liggen. Gielens geringe animo voor vernieuwing hing sterk samen
met zijn taakopvatting; in tegenstelling tot zijn voorganger zag hij die als
beperkt tot bescherming, stimulering en controle van het onderwijs.10
Op cultureel terrein bestond Ruttens erfenis vooral uit onopgeloste pro
blemen als de perszuivering en het radiobeleid. De perszuivering was vol
gens velen in de Kamer te 'barmhartig'. Met name PvdA-woordvoerder
J.A.W. Burger trok fel van leer tegen de zijns inziens véél te lichte straffen.
Bovendien wenste hij regelgeving waardoor foute kranten onteigend kon
den worden. Onder Gielens bewind was de perszuivering al grotendeels
voltooid; Rutten zou de naweeën meemaken.
Het radiovraagstuk was ook een erfstukje uit de oorlog. Tijdens en na de
oorlog hadden ideeën, gericht op een doorbraak van de verzuiling in de
samenleving, weerklank gevonden. Van der Leeuw behoorde tot de ijve
raars voor zulk een doorbraak. Hij meende dat het oude, verzuilde radiobestel vervangen diende te worden door één nationale omroep, welke ruimte
zou moeten bieden aan de 'geestesstrom ingen’ voor programma's op le
vensbeschouwelijke grondslag. De omroeporganisaties en minister Gielen
voelden daar niet veel voor. Gielen trof een tijdelijke voorziening, welke
geënt was op de vooroorlogse situatie. Rutten moest deze materie definitief
regelen en wel door 'gewone' wetgeving.
Theo Rutten: een homo novus op het politieke schouwtoneel

Van verlegen jongeling tot 'lakense' gast van Wilhelmina
Franciscus Josephus Theodorus Rutten werd op 15 september 1899 te Schinnen (Limburg) geboren als jongste van de zeven kinderen van Renier Rut
ten, schoolhoofd te Schinnen, en Josephina Douven. Na de lagere school
bezocht Theo Rutten het gymnasium van het juvenaat der Redemptoristen
in Roermond, maar onderbrak die opleiding om de kweekschool te volgen.
Nadat hij een jaar als onderwijzer had gewerkt, sloot hij alsnog zijn gymna
siumopleiding af.
Vervolgens ging Rutten in Utrecht Nederlandse letteren en wijsbegeerte
studeren, met als hoofdvak psychologie. In 1926 studeerde hij cum laude af.
Intussen was hij aan de Katholieke Universiteit in Leuven begonnen met
een studie in de Germaanse Filologie, waarin hij in 1928 afstudeerde en
cum laude promoveerde. Na zijn benoeming tot hoofdassistent in de psy
chologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen promoveerde Rutten
in de W ijsbegeerte, hoofdrichting psychologie. In 1931 werd hij buitenge
woon hoogleraar in de empirische en toegepaste zielkunde aan dezelfde
universiteit, in 1933 gevolgd door een gewoon hoogleraarschap. Direct na
zijn benoeming diende Rutten voor de bisschop te verschijnen, die hem liet
weten dat de psycholoog 'als onervaren persoon', de katholieke leer van de
wilsvrijheid niet m ocht aantasten. Deze herderlijke verm aning op het
spanningsveld van wetenschap en religie was voor Rutten bijna aanleiding
om ontslag te nemen, en resulteerde in een wat gereserveerde houding je
gens het episcopaat gedurende zijn verdere leven.11 Rutten bleef evenwel in
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Nijmegen, en bouwde met gebrekkige middelen een psychologisch labo
ratorium op.12
Theo was een verlegen jongen. Maar de toekomstige psycholoog pakte
deze verlegenheid rigoureus aan; hij wist met succes zijn gêne te overwin
nen door zich 's zondagsochtends in de kerk tegen de stroom bezoekers in te
v erp laatsen .13 In januari 1927, zijn verlegenheid overwonnen, trad hij in
het huwelijk met Hilda Cornelia Elisabeth Leën, die hij kende van een ge
meenschappelijke liefhebberij: musiceren. Hilda was van deftige, Belgische
komaf. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren.14
Tijdens de Duitse inval was Rutten commandant van een grenswachtcompagnie te Beek. In 1941 werd hij voor een jaar rector-magnificus van de
K U N .1^ Tijdens de bezetting ontsnapte Rutten ternauwernood aan de dood.
Hij was als gijzelaar opgepakt en zou bij wijze van represaille voor een ver
zetsactie gefusilleerd worden. Op het allerlaatste moment, zijn gezin had al
afscheid van hem genomen, werd de executie echter afgelast; wie tijdens de
inval in het leger had gediend, bleef buiten schot. Rutten werd overgebracht
naar een kamp in Amersfoort, waaruit hij later werd vrijgelaten, op voor
spraak van de regionale elite en relaties uit de zakenwereld.16
In januari 1945 behoorde Rutten tot de groep van zeventien vertegen
woordigers uit het bevrijde Zuiden, ook wel aangeduid als een 'zichtzending ministers', die in Londen aan koningin Wilhelmina werden voorge
steld. Deze groep werd, op instigatie van J.E. de Quay, samengesteld door
Beel (Brabant) en De Casembroot (Zeeland), terwijl W ijffels, die zeer be
vriend was met Rutten, de delegatieleden voor Limburg zou selecteren.17
Ruttens uitverkiezing kwam getalsm atig goed uit; omdat Limburg nog
slechts gedeeltelijk bevrijd was, meende Beel dat drie vertegenwoordigers
voor die provincie genoeg was. Door Rutten aan de delegatie toe te voegen,
weliswaar officieel als Gelderlander, kwam het totaal aantal Limburgers op
vier.18 Hij werd, omdat hij van een ziekte herstellende was, ondergebracht
in 'Stubbing House’, de villa van Wilhelmina. Bij zijn vertrek kreeg hij
van haar enige lakens mee.19 Deze lakens kwamen het gezin Rutten goed
van pas, daar de gehele inboedel in rook was opgegaan, als gevolg van
brandstichting door de Hitlerjugend 20
Aan Ruttens verschijning op het politieke toneel zal, naast zijn vriend
schap met W ijffels, ook zijn jarenlange bekendheid met De Quay hebben
bijgedragen. Rutten en De Quay waren de eerste twee studenten in de psy
chologie in Nederland, een pionierschap dat beiden verbond. Zij studeerden
samen bij Roels te Utrecht.21 Vooralsnog bleef de trip naar W ilhelmina
zonder gevolgen voor Rutten, hoewel er aanwijzingen zijn dat hij al vóór
1948 werd gepolst voor een ministerschap.22

Rutten na de oorlog
Ruttens entree in de actieve politiek was voor velen een verrassing. Hij
voelde zichzelf ’op het politieke schouwtoneel een homo novus', zoals hij
F.J.F.M. Duynstee liet weten.23 Op zijn vakgebied had Rutten een goede
reputatie opgebouwd, met name inzake het vakonderwijs. Hij was door zijn
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lidmaatschap van een groot aantal commissies en organisaties, en door een
aantal adviseurschappen in het bedrijfsleven, voor de katholieke top geen
onbekende. Hij ontwierp een aantal vakopleidingen, waarvan die voor de
havens, de latere ’Prof. Ruttenschool’, en de ondergrondse mijnbouwschool
de bekendste waren. Om de noodzakelijke kennis voor deze opleidingen op
te doen, en om inzicht te krijgen in het leven van de arbeiders, verrichtte
Rutten de betreffende arbeid geruime tijd zelf. Zijn 'under cover'-leven als
havenarbeider ging zelfs zo ver dat hij, naar eigen zeggen, lid werd van de
Communistische Partij in Rotterdam.24 Een eerste signaal voor de KVP-top
dat Rutten bepaald geen partijman was? Hij was verder ondermeer lid van
de Onderwijsraad, van de redactie van het katholieke tijdschrift Dux en van
het 'Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies voor het Rijks
tucht- en Opvoedingswezen'. Hij had een artikel geschreven over onder
wijs en opvoeding in het gedenkboek voor W ilhelmina.25
De hoogleraar in de psychologie heeft het ministersambt bepaald niet ge
zocht. Toen hij in augustus 1948 via zijn secretaresse vernam dat er uit Den
Haag was getelefoneerd, snelde hij naar huis en dook met vrouw en kinde
ren onder op Schiermonnikoog. Tevergeefs. Na enkele dagen werd hij door
rechercheurs opgespoord en vertrok hij toch richting Binnenhof.26 Zijn
ministerschap werd bevorderd door de hoogleraren F.L.R. Sassen en J.H.E.J.
Hoogveld, terwijl de rol van de president-curator van de KUN, de aan
staande vice-premier en formateur van het kabinet, Van Schaik, uiteraard
beslissend was. De druk op de tegenstribbelende Rutten was groot en onder
meer afkomstig uit kringen, die hem destijds uit het kamp Am ersfoort
gehaald hadden.27 Hij stemde uiteindelijk toe, hoewel zijn vrouw weinig of
niets voor een leven in de Randstad voelde. Als geboren en getogen
Belgische kon zij in Nijmegen, dat voor haar al bij het Noorden behoorde,
m oeilijk aarden. Het Hollandse Den Haag stond haar vreselijk tegen,
evenals het alternatief: alleen in Nijmegen achterblijven met de kinderen,
daar Rutten in Den Haag resideerde.28
De constituerende vergadering van het kabinet-Drees-Van Schaik was al
in volle gang toen Rutten in Den Haag arriveerde. Deze tijdsdruk, gecombi
neerd met Ruttens onbekendheid met de parlementaire gebruiken, maakte
van hem ongewild een dualist: hij consulteerde C.P.M. Romme niet over
de vraag of toetreding tot het kabinet diens instemming had. Later kreeg dit
dualisme een meer principieel karakter; hij weigerde om geregeld infor
meel te overleggen met KVP-onderwijsspecialist J.G. Stokman. Het leverde
hem niet alleen de beschuldiging van étatisme op, maar ook een onderkoel
de relatie met de invloedrijke Stokman.29 Door de hectische sfeer en de
enorme tijdsdruk waaronder de voltooiing van de formatie geschiedde, had
formateur Van Schaik verzuimd om minister Gielen op de hoogte te stellen
van zijn vervanging. Nu moest Rutten hem deze onaangename boodschap
brengen. Binnen de KVP was niet iedereen gelukkig met de ministerswissel.
De notulen van het partijbestuur getuigen onder andere van 'bezwaren
tegen de persoon van de nieuwe bewindsman. Deze is van ouds een doorbraak-man. (...) Dit alles geeft niet veel vertrouwen.'30 Om de pijn voor
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Gielen wat te verzachten, stelde Rutten voor hem te benoemen tot buiten
gewoon hoogleraar in de pedagogiek aan de KUN.31
De nieuwbakken minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
was bijzonder onder de indruk van minister-president Drees, en kon ook de
energie waarderen waarmee zijn collega van Financiën, Lieftinck de schat
kist beschermde. Een enkele aanvaring met Lieftinck, die eens voorstelde
om het Mauritshuis te verkopen ter financiering van het cultuurbeleid,
bracht daarin geen verandering.32 Rutten pareerde dit soort aanvallen door
buitenlandse interesse voor Nederlandse cultuurgoederen te bevorderen.33
Hoewel het ministerschap een zwaar ambt was, reserveerde Rutten de
weekeinden voor zijn gezin. Door de week woonde de minister in een flatje
in een Haags ziekenhuis, terwijl hij van vrijdagavond tot maandagochtend
bij zijn gezin in Nijmegen verbleef. In de weekeinden hield Rutten zich
verre van de politiek. Hij benutte deze niet voor informele contacten met
politici e.d. Het wekelijks hoogtepunt was het zaterdagse bridge-avondje.
Privé was Rutten nogal dominant. Hij had thuis moeite om de jongere
generatie aan het woord te laten, hoewel hij als psycholoog het tegenover
gestelde bepleitte. Een jongere generatie die hij, hoewel op afstand, nauwlet
tend volgde. Rutten was 'op een stabiele manier' katholiek; zijn manier
van geloven was niet aan erosie onderhevig, ook niet toen zich enorme
verschuivingen en veranderingen voordeden in kerk en samenleving. Zo
doende was hij in zijn vroege jaren relatief ruimdenkend, maar werd hij in
de jaren zestig en zeventig door de ontwikkelingen in de katholieke kerk
'ingehaald'. Hij had toen grote moeite met 'afvallige' katholieken, die hij
óók als collega-hoogleraar veelvuldig ontmoette.34
Volksvertegenwoordigers kwalificeerden Rutten onder andere als volgt:
'Een professorale excellentie, die nog voor kort een excellente professor
w as'35 en: 'U bent deskundig en bovendien zult U het gezelschap perma
nent opvrolijken’.36 Paraat, partijblad van de PvdA, schreef: 'Prof. Rutten,
die in een debat soms de indruk maakt van iemand die hardop staat te den
ken, en er zich maar nauwelijks van bewust is, dat er stenografen zijn, die
ieder woord voor de geschiedenis hebben vast te leggen.'37 En: 'Men kan
niet ontkennen dat het een frisse figuur is. En evenzeer een man die niet
gewend is en niet van plan is om aan bepaalde politieke leibanden te lopen.
(...) Minister Rutten is een realist en een zelfstandig man, die bovendien
geen enkele neiging vertoont om zich indrukwekkender voor te doen dan
hij is. (...) Hij heeft een naar onze smaak wat te dramatische voordracht en
zo nu en dan zet hij onbelangrijke kwesties wat te dik aan. (...) zijn optreden
(is) on tw ap en en d .'38 Romme en Stokm an zouden hem onm iddellijk
politieke leibanden aanleggen, bij wijze van voorzorgsmaatregel.

In de schaduw van de Mammoetminister
Evenals dat van zijn voorgangers bleef het ministerschap van Rutten ach
teraf in de schaduw van Mammoetminister Cals (1952-1963). Rutten had
wat moeite met de vergetelheid als gevolg van de aansprekende prestaties
van zijn ex-staatssecretaris. Die prestaties werden volgens hem overschat.
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De meeste innovatieve elementen van Cals waren al te vinden in het Onderwijsplan-Rutten, en desondanks eiste Cals de eer geheel voor zichzelf
op.39 In de tweede plaats was de oud-minister ontstemd over het feit dat Cals
vrijwel alle door Rutten ingediende en nog aanhangige wetten introk, om
deze vervolgens met kleine wijzigingen als 'eigen' wetgeving weer naar de
Kamer te sturen. Rutten zag daarin niet zo zeer kwade wil van Cals, maar
veeleer de invloed van enkele ambtenaren, die op deze wijze het imago
van de nieuwe minister wilden oppoetsen.40 De oud-bewindsman weet
achteraf zijn relatief geringe legislatieve prestaties vooral aan het gebrek aan
creativiteit en kwaliteit op het departement; daardoor zag de minister zich
gedwongen zelf detailkwesties af te handelen, en moest hij veelvuldig zelf
mem ories bij zijn voorstellen schrijven, hetgeen ten koste ging van de
vaart van de wetgevende arbeid.41
Ruttens ontvangst in de Kamers

Romme geeft een waarschuwing
De hierboven aangehaalde notulen van het KVP-partijbestuur gaven al aan
dat Ruttens aantreden niet bijster veel katholiek enthousiasme wekte. Een
briefwisseling tussen Stokman en Teulings geeft de reden voor deze lauwe
verwelkoming: Rutten zou zich bij zijn kennismaking met topambtenaren
op het departement onheus hebben uitgelaten over Gielen. Hij verweet het
ministerie 'gebrek aan stijl’, en noemde de organisatie aldaar 'een rommel
tje'. Zwaarwegender was echter dat hij zich een 'geestverwant van prof.
Van der Leeuw' noemde, de in KVP-kringen verfoeide oud-bewindsman.42
Volgens Rutten een overdreven voorstelling van zaken: hij had slechts een
woord van waardering voor zijn drie directe voorgangers uitgesproken.43
De KVP zag echter haar angst voor Rutten als ’doorbraak-sympathisant' be
vestigd, en zou direct op de rem trappen.
KVP-fractievoorzitter Romme betreurde bij de beraadslagingen over de
regeringsverklaring het heengaan van Gielen 'vanuit zuiver zakelijke
overwegingen'. Belangrijkste van deze overwegingen was de te verwachten
stagnatie in beleid en wetgeving als gevolg van de m inisterswisseling.
Romme plaatste Gielen een pluim op de hoed, door hem 'namens de
grootst mogelijke meerderheid van mijn fractie', een 'uitzonderlijk grote
en goede productiviteit’ toe te schrijven, die in de laatste twee jaar van zijn
ambtsperiode vrucht af had moeten werpen. Door de ministerswisseling
ging deze oogst echter aan Gielens neus voorbij.
Romme verwelkomde Rutten niet bijzonder hartelijk, eerder gereser
veerd en waarschuwend. Hij sprak de hoop uit dat de nieuwe minister zich
zo snel inwerken kon dat de stagnatie zo gering mogelijk zou zijn, en dat
aan het einde van zijn ambtsperiode dezelfde gevoelens bij de katholieke
fractie zouden heersen als bij de politiek van Gielen: ’(...) met andere
woorden dat naast de kortst mogelijke stagnatie (...) geen sprake zal zijn van
mutatie in dat beleid'.44
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Overigens is het uitgebreide commentaar van Romme op het aftreden
van Gielen opmerkelijk, gezien een brief aan zijn collega van de PvdA, M.
van der Goes van Naters. Hierin waarschuwde Romme de PvdA zich niet
al te vrolijk te maken om trent het heengaan van Gielen, aangezien ’in
breeden katholieken kring de voorshands hardnekkige overtuiging
(heerscht), dat Minister Gielen door de formateur is opgeofferd om wille
van de PvdA'. W anneer de PvdA zou laten merken dat zij de persoons
wisseling op het departement een verbetering achtte, zou daarin stellig
vanuit de KVP aanleiding gevonden worden 'om Van Schaik opnieuw te
beschuldigen van Gielen "voor de leeuwen te hebben geworpen'". In ruil
voor terughoudendheid zou van katholieke zijde 'geen geluid ten nadeele
van Vos (...) worden geuit'.45
Van der Goes van Naters liet inderdaad het vertrek van Gielen vrijwel
onbesproken. Hij wees er slechts op dat ministers geen ambtenaren zijn:
'(...) zij worden ontslagen naar welgevallen'. Hij stelde dat het extra-parlementaire kabinet geen rekenschap verschuldigd was voor de wisseling.
Daarnaast wees hij erop dat in 1946 de KVP'er Beel een katholieke minister
van Justitie voor een andere katholiek had geruild, hetgeen destijds geen
vragen van Romme had uitgelokt.46
Ook minister-president Drees ging niet al te diep in op het door de katho
lieke media fel bekritiseerde ontslag van Gielen. Hij hield het bij de consta
tering dat 'het niet terugkeren van bepaalde Ministers allerminst waarde
ring voor de door hen gepresteerde ministeriële arbeid uitsluit'.47

De eerste begroting
Zoals gezegd werd Rutten pas op het laatste moment aangezocht als minis
ter, hetgeen tot gevolg had dat zijn eerste begroting goeddeels het werk was
van zijn voorganger Gielen. De MvT was betrekkelijk summier en bood
nauwelijks een basis voor een discussie in en met de Tweede Kamer.48
Het VV opende met een bijdrage van een vertegenwoordiger van de
KVP, die de gelegenheid aangreep om de afgetreden bewindsman hulde te
brengen, en de hoop uitsprak dat Rutten ook na zijn inwerkperiode niet tot
principiële beleidswijzigingen over zou gaan. Vele andere leden (PvdA),
keken daar heel anders tegenaan. Rutten moest andere wegen bewandelen
dan zijn voorganger, die volgens de sociaal-democraten niet bepaald voort
varend leiding had gegeven aan de culturele vorming van het volk. Zij
stelden voor een staatssecretaris op het departement te benoemen, zodat de
bewindsman zijn aandacht niet al te zeer hoefde te versnipperen. Sommige
leden (VVD) wezen erop dat voorstanders van het openbaar onderwijs niet
onverdeeld tevreden waren over de 'faits et gestes’ van Gielen, en zij hoop
ten dat Rutten dit onderwijs wat meer toegewijd zou zijn.49 In zijn MvA
dankte de kersverse minister de Kamer voor het vertrouwen, en liet daarbij
weten dat, hoewel 'het eigene ook hier van invloed (zal) zijn', van een
principiële koerswijziging geen sprake zou zijn.50
Eén van de eerste mondelinge confrontaties tussen minister en Tweede
Kamer vond plaats bij de behandeling van de begroting in december 1948.
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De Kamer trad de minister welwillend tegemoet; de kritiek kwam vooral
uit de hoek van de communisten en van Ruttens eigen partij, de KVP, die
maar moeilijk enthousiasme kon opbrengen voor de opvolger van Gielen.
Pater Stokman kwam niet veel verder dan de constatering dat hij niet an
ders had verwacht dan dat het eigene van Rutten zijn invloed zou hebben
op het beleid, maar wees er in één adem nog eens op dat het uitblijven van
een principiële koerswijziging geheel in overeenstemming zou zijn met de
wens van fractievoorzitter Romme.51 In de PvdA-pers werd Stokmans be
wieroking van Gielen zelfs als 'hier en daar een beetje onheus tegenover de
huidige bewindsm an' gekw alificeerd.52 Zijn partijgenoot J.M. Peters was
Rutten beter gezind. Hij behoorde tot 'die leden, die het optreden van de
nieuwe bewindsman met vertrouwen hebben begroet'. Peters zag 'met des
te meer genoegen' Rutten op deze plaats, omdat de laatste de derde minister
in korte tijd was die het van onderwijzer tot minister had gebracht. Dit was
volgens de KVP'er op zich al een blijk van 'intelligentie, arbeidskracht en
karaktervastheid', belangrijke eigenschappen voor een vruchtbare ambts
periode53
H.
van Sleen (PvdA) begroette minister Rutten vriendelijk, en sprak zijn
waardering uit voor de wijze waarop de bewindsman op de vragen in het
VV was ingegaan. Overigens haastte hij zich daarbij aan te tekenen dat hier
geen sprake was van ironie, aangezien de minister zich nogal eens 'wat in
de ruimte' hield. Van Sleen had hiervoor begrip gelet op diens onervaren
heid, maar sprak de hoop uit zich het volgende jaar 'een beter beeld van 's
Ministers streven en handelen (te) kunnen vormen'. Het zou volgens de
sociaal-democraat het beste zijn als er aan het departement een staatssecre
taris zou worden toegevoegd. De PvdA zou in vertrouwen de daden van de
minister afwachten.54
De CHU'er Tj. Krol constateerde dat van de nieuwe bewindsman veel be
leid en tact werd gevraagd, aangezien de verwachtingen van KVP en PvdA
blijkens het VV nogal uiteenliepen. De minister diende dan ook over nogal
wat 'krijgskunde' te beschikken, wilde hij het vertrouwen van het parle
ment verwerven.55 Ook Ch.J.I.M. Welter (KNP) uitte zich gematigd positief
over de nieuwkomer. Hij sprak zijn lof uit voor de MvT, die getuigde van
een ernstig streven om de uiteenlopende belangen evenwichtig te beharti
gen. Hij voelde medeleven voor de minister, die door de benarde financiële
situatie met een loden blok voort moest, in plaats van 'met elastische tred
voorwaarts te kunnen schrijden, de berg op, een blijde toekomst en het licht
tegem oet'.56
De antirevolutionair J. Terpstra stelde zich terughoudender op. Hij had
de MvA met instemming kunnen lezen, en als de minister zich daar maar
aan zou houden, geloofde hij wel dat diens beleid 'vruchtbaar zal kunnen
zijn '.57 De communistische woordvoerder H. Gortzak constateerde dat er
aan een samenhangende opbouw van het onderwijs het nodige ontbrak.
Zijn kritiek gold echter niet alleen de minister van Onderwijs, maar ook
zijn collega's, want: 'Indien ons volk goed onderwijs voor het volkskind
wil hebben, indien het volk wil dat het onderwijs in ieder opzicht een
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verbetering zal ondergaan, dan is het noodzakelijk dat (...) deze Regering
vervangen wordt door een werkelijk democratische Regering (...).'58
In de Senaat beoordeelden de afgevaardigden de bewindsman in soortge
lijke bewoordingen. Vermeldenswaard zijn vooral de uitspraken van H.J.J.
van Velthoven (KVP), en van de CPN’er A.D. Schoonenberg. Eerstgenoem
de stak bijzonder uitgebreid de loftrompet over Gielen, waarbij de wel
komstwoorden aan het adres van Rutten schamel afstaken. Gelukkig had
Rutten zijn grootste zorg weggenomen: 'Een geheel nieuwe koers hebben
wij dus gelukkig niet te verwachten (...). Het lijkt mij niet nodig (...) met
vele woorden te verklaren hoezeer ons deze mededeling heeft verheugd.'59
De CPN haalde haar gram vooral bij de sociaal-democratie. Schoonenberg
vond het maar merkwaardig dat de PvdA, toch geen warm voorstander van
de politiek van Gielen, zo in haar nopjes was met de nieuwe bewindsman:
'De heer Gielen, waarvan men zou willen doen geloven, dat hij als zoenof
fer gevallen is, is teruggekeerd in de persoon van Minister Rutten. Het is
juist, dat de politiek van den afgetreden Minister bitter weinig waardering
heeft gevonden bij de aanhang van de Partij van de Arbeid (...), maar de
waardering voor de politiek van de zittende bewindsman zal beslist niet
groter zijn.' 60
Rutten zat dus in een lastig parket. Enerzijds bewierookten zijn geest
verwanten het beleid van zijn voorganger en pinden zij hem daarop vast,
anderzijds verwachtte de belangrijkste coalitiepartner een wijziging van het
beleid in de richting van meer vernieuwing, zoals Van der Leeuw deze aangekondigd had. In het navolgende zullen we zien dat deze socialistische
verwachting onvervuld zou blijven, en dat de katholieken het meest te
vreden konden zijn over de nieuwe bewindsman. De uitspraken van CPNsenator Schoonenberg bleken profetisch.
Een staatssecretaris op OKW?

Geen staatssecretaris
De vraag of aan OKW een staatssecretaris benoemd moest worden, kwam in
beide Kamers herhaaldelijk aan de orde. Met name de PvdA was daarvan
een voorstander, zeker als de betrokken staatssecretaris een eigen ambtelijke
staf tot zijn beschikking zou krijgen. De sociaal-democraten wensten de
staatssecretaris te belasten met kunsten en wetenschappen, waardoor de
'actieve cultuurpolitiek' k la Van der Leeuw weer een kans zou krijgen.61
Bij de begrotingsbehandeling had Van Sleen (PvdA) de noodzaak van
een staatssecretariaat beargumenteerd met een verwijzing naar het uitge
strekte werkterrein van het departement: 'Als er één Departement is, waar
een Staatssecretaris op zijn plaats is, dan is het dit Departement.'62
De PvdA stond echter volstrekt alleen in haar streven naar uitbreiding
van de politieke en ambtelijke top. Ook minister Rutten achtte een staatsse
cretaris niet nodig. De bewindsman zag problemen met de ministeriële ver
antwoordelijkheid wanneer een mede-verantwoordelijke functionaris aan
gesteld werd. Hij achtte het 'niet aan te bevelen, dat een Staatssecretaris aan
241

Hoofdstuk III Rutten verwekt een maxnmoetje

een Minister wordt toegevoegd, zeker niet voor en aleer de laatste zelf al
thans enigszins de gehele materie kent, waarvoor de Staatssecretaris te zor
gen zou krijgen'.63
In december 1949 was de beknopte MvT opnieuw aanleiding voor plei
dooien voor een staatssecretaris. Ditmaal vond de PvdA de KVP aan haar
zijde, met dien verstande dat de staatssecretaris een geestverwant van de
minister zou zijn. Daar voelde de PvdA niets voor. Zij zag dan liever een
departementaal apparaat als in de tijd van Van der Leeuw. Verscheidene le
den gaven te kennen niets voor een staatssecretaris op OKW te voelen.64
Bij de m ondelinge behandeling stelde ook de woordvoerster van de
VVD, A. Fortanier-de Wit, zich op het standpunt dat er behoefte bestond
aan een tweede politieke functionaris.65 H.W. Tilanus (CHU) voelde daar
niets voor. Hij zag de situatie uit de tijd van Van der Leeuw nog haarscherp
voor zich: 'Nu is het, geloof ik, nooit zo slecht aan het Departement gegaan,
als toen die drie Directeuren-Generaal daar aanwezig waren. (...) Moeten wij
weer die weg op? Ik geloof dat dit niet gewenst is (...).’66
De minister liet in zijn repliek de kwestie rusten. De Kamer moest het
dus doen met de MvA, waarin de minister zei eerst een departementale re
organisatie af te wachten alvorens over een eventueel staatssecretariaat te
beslissen. Die reorganisatie werd nooit doorgevoerd. Met dit antwoord ver
zweeg de minister een belangrijk feit: hij was wel degelijk op zoek naar een
staatssecretaris.67

Wel een staatssecretaris
Acht maanden tevoren, in april 1949, had hij Drees laten weten dat hij,
gelijk vele leden in de Kamer, zijn departement zo omvangrijk achtte dat
een staatssecretaris op zijn plaats leek. Hij stelde voor deze functionaris met
de kunsten te belasten, en wel de afdelingen Kunsten, Oudheidkunde en
N atuurbescherm ing en het bureau Volkskunst, dat onder de afdeling
Vorming buiten Schoolverband ressorteerde. Rutten stelde belangstelling
voor de kunsten, samen met financieel inzicht, als vereiste, en meende een
geschikte kandidaat gevonden te hebben in de Amsterdamse wethouder
van financiën en gerenommeerd kunstkenner F.H.C. van Wijck (KVP). Een
koninklijk besluit, inhoudende de benoeming van Van Wijck, had Rutten
reeds bijgevoegd. In een begeleidend schrijven verzocht Rutten zijn minister-president de brief vanwege zijn vertrouwelijk karakter niet voor de
ministerraad te agenderen, maar haar op de lijst van ingekomen stukken te
plaatsen.68 De brief is echter nimmer op de lijst van ingekomen stukken te
recht gekomen, noch is deze ooit geagendeerd in de m inisterraad. Van
Wijck is dan ook nooit benoemd tot staatssecretaris.69
Pas een jaar later deed de minister een nieuwe voordracht voor een be
noeming, nadat hij in januari 1950 bij het voorstel om twee staatssecretaris
sen bij Sociale Zaken te benoemen in de ministerraad liet aantekenen dat
OKW rijp was voor een soortgelijke benoem ing.70 Een maand later liet hij
zijn collega's weten een staatssecretaris noodzakelijk te vinden. Deze
functionaris zou belast moeten worden met allerlei zaken die na de oorlog
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aan het departement waren toegevoegd.71 Bij koninklijk besluit van 17 fe
bruari 1950 werd uiteindelijk J.M.L.Th. Cals benoemd tot staatssecretaris.72
De Eerste Kamer informeerde bij de behandeling van de begroting naar
de reden van de aanstelling en het precieze werkterrein van de nieuwe be
w indsm an.73 Rutten antwoordde hierop dat het departement te omvangrijk
was gebleken voor één persoon. Het werkterrein van Cals zou bestaan uit
allereerst de afdeling Vorming Buiten Schoolverband (VBS), en later de
afdelingen Pers en Radio. Daarnaast zou Cals zich meer in het algemeen
met voorkomende juridische zaken bezig moeten houden.74
In het debat kwam de ARP'er R.H. Woltjer uitgebreid op de benoeming
van Cals terug. Allereerst verwelkomde hij de nieuwe bewindsman, die in
de parlementaire wereld een goede naam had verworven, en stellig ook in
zijn nieuw e ambt 'nuttig werk' zou kunnen verrichten. Hij vond de
gevolgde procedure echter vreemd. Hij achtte ’niet verklaard dat omstreeks
half December die overtuiging (tot benoeming van een staatssecretaris op
OKW, PvdH) blijkens de mededelingen van de Regering zelf nog in het
geheel niet aanwezig was en zelfs nog niet aanwezig zijn kon, ruim twee
maanden later echter niet alleen bestaat, maar zelfs reeds tot benoeming
blijkt geleid te hebben'. De senator verklaarde niet tegen de benoeming op
zich te zijn, hoewel hij meende dat de figuur van de staatssecretaris
staatsrechtelijk tot problemen kon leiden door de gedeelde verantwoor
delijkheid. Daarnaast vreesde hij een uitbreiding van de overheidsbe
moeienis met de VBS. Onder Van der Leeuw was er immers een direc
toraat-generaal voor de VBS geweest, door Gielen gereduceerd tot een
normale afdeling, maar nu kwam er opeens een heuse staatssecretaris op dit
beperkte terrein.75
Rutten liet de woorden van Woltjer voor wat ze waren. Cals repliceerde
wel. Hij dankte Woltjer voor 'de welwillende wijze' waarop de ARP-senator hem welkom had geheten. Vervolgens stelde hij W oltjer gerust: het
ambtelijk apparaat voor de VBS zou niet uitgebreid worden. In de eerste
plaats omdat Cals meer te doen kreeg dan enkel de VBS, in de tweede plaats
omdat hijzelf, gepokt en gemazeld in de particuliere katholieke organisaties
op dit terrein, geen uitbreiding van de overheidsbemoeienis met de VBS
wilde bevorderen.76

Jo Cals, de kath olieke padvinder
Jozef Maria Laurens Theo Cals werd, als de helft van een tweeling, in 1914
in Roermond geboren. Zijn vader, Jacob Cals, was hoofd van een lagere
school in Jo's geboorteplaats. De jonge Cals bezocht het Bisschoppelijk Col
lege te Roermond, alwaar hij sterk onder de indruk geraakte van enkele
priester-docenten. Enthousiast geworden door een lezing van R. Höppener,
zijn latere staatssecretaris, werd hij actief lid van de Vereniging van Katho
lieke Verkenners. Cals vervolgde zijn opleiding aan het seminarie Rolduc
met het vaste voornemen om priester te worden. Op Rolduc geraakte hij
onder de invloed van de Franse neo-Thomist Jacques Maritain, een personalistisch-socialistisch katholiek denker. Hij maakte geen twee jaar vol op
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het seminarie, waarna hij in 1935 rechten ging studeren aan de Katholieke
Universiteit in Nijmegen. Hij was daar ondermeer een jaar praeses van het
Nijmeegs Studenten Corps. In 1941 trad hij in het huwelijk met Geertruida
van der Heijden, mede-studente en dochter van de hoogleraar burgerlijk
recht.77
Gedurende de bezetting was hij actief in het verzet, met name in de
Christofoorgroep.78 In oktober 1940 zat hij enige tijd gevangen. Cals vestigde
zich als advocaat in Nijmegen en was daarnaast werkzaam als assistent op
de universiteit. Tevens doceerde hij tussen 1943 en 1945 aan zijn oude
school in Roermond. In 1944 dook hij daar onder, en kwam, vlak voor de
bevrijding, weer in Nijmegen terug.
In Nijmegen begon zijn politieke carrière. Hij nam zitting in de noodgemeenteraad en was oprichter van de KVP-afdeling in Nijmegen. Gedurende
de oorlog was hij lid geweest van een aantal organisaties waarin herstel van
de vooroorlogse partijverhoudingen afgewezen werd, hetgeen zijn keuze
opmerkelijk maakt. Hoewel, ook andere progressieve katholieke jongeren
keerden uiteindelijk in de ene schaapsstal terug, die bovendien 'vernieuwd'
was en waarin politiek op basis van het program bedreven zou worden. Tot
1948 was hij fractievoorzitter in de raad. In dat jaar kwam hij, als vervanger
van Van Schaik, in de Tweede Kamer. Daarnaast vervulde Cals nog het
voorzitterschap van de Mijnindustrieraad, was hij voorzitter van de Ka
tholieke Jeugdraad van Nederland en plaatsvervangend hoofdcommissaris
van de Nederlandse Padvinderij. Als kamerlid heeft Cals geen maiden
speech gehouden; al in februari 1950 werd hij benoemd tot staatssecretaris
op het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.79
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In de periode 1948-1951 speelde Cals als staatssecretaris een marginale rol,
althans in het verkeer met het parlement. Dit valt deels te verklaren uit
zijn portefeuille; hij kreeg de verantwoordelijkheid over alles behalve het
onderwijs. Daaronder viel de vorming buiten schoolverband, waarmee hij,
door zijn ervaring in het katholieke jeugdwerk, vertrouwd was.80 Daarnaast
was zijn portefeuille gevuld met juridische zaken, pers, monumentenzorg
en in een later stadium kunst. In deze periode voerde minister Rutten het
woord over het algemene en het onderwijsbeleid, zijn staatssecretaris kwam
enkel in een aantal specifieke kwesties aan het woord. De nadruk lag op het
departementale werk; met name in juridische kwesties, daar het Rutten
dienaangaande aan kennis ontbrak.
In 1952 volgde Cals Rutten op als minister van OKW in het derde kabinet-Drees. Rutten liet later weten verrast te zijn geweest over deze keuze.
Volgens hem had Cals destijds weinig interesse voor het onderwijs.81 Bo
vendien zou Cals’ zwakke gezondheid hem wel eens parten kunnen gaan
sp e len .82 In Den Haag heette het dat Cals 'van boven en van onder op
brandde'.83 Jo Cals zou elf jaar lang het ambt van minister van OKW bekle
den.

Het onderwijsbeleid
Inleiding
Rutten wilde, evenals zijn voorganger, allereerst de achterstanden en de
oorlogsschade in het onderwijs wegwerken. Daarnaast wilde hij een begin
maken met de vernieuwing van enkele verouderde wettelijke regelingen
en van de inrichting van het onderwijs. Zijn politieke ruimte werd bepaald
door de partijprogramma's, het regeerakkoord, de toestand van de schatkist
en de machtsverhoudingen in het parlement. Vandaar dat we eerst de pro
gramma's en het regeerakkoord nader bekijken.
Onderwijs en programs
In de programs voor de verkiezingen van 1948 speelde de verhouding tus
sen openbaar en bijzonder onderwijs als vanouds een hoofdrol. Drie confes
sionele partijen (ARP, KNP en KVP) stelden de financiële gelijkstelling tus
sen openbaar en bijzonder onderwijs voorop.84 De PvdA bepleitte een her
ziening van de beheersvorm van de openbare school, waardoor ouders
meer invloed op de scholen zouden krijgen, terwijl de VVD de positie van
het openbaar onderwijs wilde versterken.
De ARP streefde naar een wettelijke regeling voor het kleuteronderwijs
en het buitengewoon lager onderwijs, waarbij voor deze sectoren de fi
nanciële gelijkstelling wettelijk vastgelegd moest worden. Een zelfde wens
bestond ten aanzien van het nijverheidsonderwijs en het middelbaar en
voorbereidend hoger onderwijs.
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De KVP wenste dat de openbare school zou worden beschouwd als een
aanvulling op de bijzondere, en wilde dat naast het lager onderwijs, ook het
technisch, nijverheids- en land- en tuinbouwonderwijs een wettelijke fi
nanciële gelijkstelling zouden kennen.
De SGP sprak in haar program van een dringend herstel van 'het schrei
end onrecht, aan een christelijke natie geschied in de berooving der scholen
van Gods Woord’, hetgeen in de praktijk betekende dat openbaar onderwijs
slechts aangeboden mocht worden wanneer de ouders hun plicht om chris
telijk onderwijs te verzorgen verzaakten. Het toezicht van de overheid
mocht de vrije levensbeweging der christelijke school niet belemmeren.
De CHU zocht het meer in het herstel en de vernieuwing van het on
derwijs. Zij pleitte voor beperking van de leerstof in het middelbaar onder
wijs en de bevordering van ambachtsonderwijs, land- en tuinbouwonder
wijs en nijverheids- en landbouwhuishoudonderwijs voor meisjes. Daar
naast wilden de christelijk-historischen meer nadruk op karaktervorming
bij alle vormen van onderwijs en de invoering van godsdienstonderwijs op
openbare scholen.
In haar Urgentieprogram bepleitte de PvdA een onderwijsraad met ver
ordenende bevoegdheid, waarin onderwijs, overheid en ouders vertegen
woordigd dienden te zijn. Het onderwijs diende vernieuwd te worden,
waarbij karaktervorming meer nadruk moest krijgen. In haar Verkiezingsprogram 1948 vroeg de PvdA om herziening van de onderwijswetgeving
aan de hand van een alomvattend onderwijsplan. Verder wilde de PvdA
een betere opleiding en salariëring van onderwijzers, en wilde zij het nij
verheidsonderwijs bevorderen.
De VVD wenste dat het onderwijs werd gereorganiseerd en hervormd,
zodat ieders bekwaamheid ontplooid kon worden.85
Het regeerprogram
De onderwijsparagraaf van het regeerprogram vinden we in hoofdstuk III,
'godsdienstig-zedelijke en culturele zaken', en wel bij 'vraagstukken van
culturelen aard'. Onderwijsvernieuwing stond in dit gedeelte van het re
geerprogram voorop. Deze vernieuwing diende voornam elijk gericht te
zijn op versterking van het christelijk normbesef, karaktervorming, estheti
sche vorming, staatsburgerlijke vorming, licham elijke vorming en meer
aanpassing aan het maatschappelijke leven. Het voortgezet gewoon lager
onderwijs (vglo) zou worden herzien, evenals het achtste leerjaar. Tevens
zouden maatregelen worden genomen met betrekking tot de opleiding tot
niet-gespecialiseerde arbeid.
Daarnaast was er ruime aandacht voor de verhouding tussen bijzonder
en openbaar onderwijs. Voor het buitengewoon lager onderwijs (blo) en het
voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (vhmo) werd een verdere
toepassing van de financiële gelijkstelling, het naar gelijke maatstaf vergoe
den van de kosten van het openbare en bijzondere onderwijs, aangekondigd. Het kabinet stelde tevens dat, wanneer gemeenten openbaar kleuter
onderwijs ondersteunden, zij dit naar dezelfde maatstaf voor het bijzonder
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kleuteronderw ijs m oesten doen. Het nijverheidsonderw ijs, zowel voor
jongens als voor meisjes, kon rekenen op uitbreiding en verbetering, 'met
het oog op het vormen van degelijke vaklieden en bekwame jonge vrou
wen, een en ander mede in verband met de eisen, die een nationaal welvaartsplan stelt'. Dit alles in evenredigheid voor openbaar en bijzonder on
derwijs. Voor het hoger onderwijs wilde de regering ruimere mogelijkhe
den voor beurzen en toelagen, terwijl bovendien een wijziging van de Hoger-onderwijswet in het vooruitzicht werd gesteld, vooral ter vernieuwing
van het vhmo. Tenslotte mocht de organisatie van het zuiver wetenschap
pelijk onderzoek geen gevaar voor aantasting van het karakter van hoge
scholen en universiteiten opleveren.86
Van deze aangekondigde maatregelen zouden de herziening van het
vglo en van het achtste leerjaar, de verdere financiële gelijkstelling van het
vhmo, de verruiming van de beurzen en de oprichting van de stichting
ZWO in deze kabinetsperiode gerealiseerd worden.
Troonredes en regeringsverklaring
De troonrede van 1948 bevatte een vrij uitgebreide onderwijsparagraaf.87 Al
lereerst verklaarde de regering dat het opvoedings- en vormingsaspect haar
bijzondere belangstelling had. Zij stelde dat een nauwe verstandhouding en
sam enwerking van de leerkrachten van groot belang was. De regering
streefde ernaar dat uitzonderlijke aanleg vroegtijdig herkend werd en meer
ontplooiingskansen zou krijgen. In het hoger onderwijs zou een onderlinge
taakverdeling tot stand moeten komen, waarbij de vrijheid van onderwijs
onverlet m oest blijven. Tenslotte kondigde de koningin een viertal
wetsontwerpen aan: een wetsontwerp ter regeling van het kweekschoolonderwijs, één tot regeling van het voorbereidend hoger en middelbaar onder
wijs, één tot regeling van het zuiver wetenschappelijk onderzoek, en één
tot regeling van het tuchtrecht bij het perswezen.88 De troonrede van het
daaropvolgende jaar kende geen passage met zulke expliciete aankondigin
gen. Slechts de zinsnede dat 'het mogelijke zal worden gedaan om het her
stel van onze volkskracht, stoffelijk zowel als geestelijk (...) verdere voort
gang te doen hebben en om ons uit nood en verwoesting herrezen land een
waardige plaats te doen innemen in de internationale sam enleving’ doet
vermoeden dat het m inisterie van OKW niet geheel vergeten was. In de
troonrede van 1950 kondigde het staatshoofd een nota over het geheel van
onderwijsvoorzieningen aan. De regering noemde deze nota 'voor de toe
komst van onze jeugd en met het oog op de behoeften van onze m aat
schappij wenselijk'.89 De nota verscheen in juli 1951.90
Ook de regeringsverklaring was vrij kort over het voorgenomen beleid
ten aanzien van OKW. Een deel was vrijwel letterlijk overgenomen uit het
regeerprogram: het kabinet zou, gelijk het voorgaande, uitgaan van 'de ze
delijke beginselen die aan onze christelijke beschaving ten grondslag lig
gen', en die door grote groepen van de bevolking werden gedragen. Drees
kondigde aan dat deze christelijke beginselen ook in de culturele taak van
de overheid tot uiting zouden komen, 'waarbij de Regering, zowel ten aan
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zien van het onderwijs als bij velerlei wetenschappelijke en kunstzinnige
arbeid, opwekkend en bevorderend werkzaam kan zijn zonder tot zich te
trekken wat, naar zijn aard, niet van Staatswege dient te geschieden'. Het
kabinet koos dus voor een middenweg tussen de vernieuwing van Van der
Leeuw en de restauratie van Gielen. Daarnaast stond een verdere financiële
gelijkstelling van met name het vhmo en van het blo op de agenda.91

Onderwijsvernieuwing
Inleiding
In zijn 'regeringsverklaring' van 27 juni 1945 had m inister-president W.
Schermerhorn een algehele reorganisatie van het onderwijs aangekondigd,
uit te voeren door de minister van OKW, Van der Leeuw. Deze had daartoe
zijn am btsvoorganger in Londen, Bolkestein, aangetrokken als zijn
persoonlijk adviseur.92 Bolkestein, die al voor de oorlog plannen tot ver
nieuwing van het onderwijs had ontwikkeld, publiceerde een 'Schema van
de organisatie van het onderwijs'. Op het moment van verschijning was
Van der Leeuw reeds opgevolgd door Gielen.93 Een betreffend conceptwetsontwerp ter vernieuwing van het onderwijsstelsel bleef bij Gielen in de
la liggen 94
W at was er mis met het onderwijsstelsel? Het onderwijs van lagere
school tot universiteit was in een groot aantal afzonderlijke wetten gere
geld. Zo viel bijvoorbeeld het gymnasiaal onderwijs onder de Hoger-onderwijswet, het onderwijs aan hogere burgerscholen (hbs) en middelbare
meisjesscholen (mms) onder de Middelbaar-onderwijswet, het uitgebreid
lager onderwijs (ulo) onder de Lager-onderwijswet en het nijverheidson
derwijs onder de Nijverheidsonderwijs wet. Het lyceum was niet wettelijk
geregeld. Deze historisch gegroeide versnippering van wetgeving was niet
alleen ondoorzichtig, maar blokkeerde ook de doorstroming van leerlingen
naar de meest geëigende onderwijssoort. Dit was velen, in de onderwijswe
reld maar ook daarbuiten, een doorn in het oog.
Maar er was nog meer mis. Ook vorm en inhoud van het onderwijs wa
ren volgens velen aan vernieuwing toe. Vrij algemeen leefde het gevoelen
dat het onderwijs te intellectualistisch was, en voorbijging aan zaken als li
chamelijke en morele opvoeding. Hieraan lag onder andere de gedachte ten
grondslag, dat een vorm van onderwijs die meer was gericht op opvoeding
en vorming de leerlingen tot betere staatsburgers zou opleiden, en daardoor
een bijdrage aan het behoud van de democratie zou kunnen zijn. Een ander
zwaarwegend argument was de industrialisatie. Deze vroeg om geschoolde
arbeidskrachten, waardoor te intellectualististisch onderwijs voor velen zijn
doel voorbij schoot.
In het onderwijsbeleid van het kabinet-Drees-Van Schaik was de onder
wijsvernieuwing, naast de afwikkeling van de personele en materiële pro
blemen als gevolg van de oorlog, het centrale punt. Begrotingsbehandelin
gen en wetsvoorstellen stonden veelal in het teken van deze vernieuwing.
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De wens van de Kamer om tot een integrale bezinning op het onderwijsstel
sel te komen, zou bij de behandeling van een wijziging van de Lager-onder
wijswet 1920 uitlopen in de motie-Peters-Van Sleen. Deze motie, waarin de
Tweede Kamer de noodzaak van een sluitend onderwijsstelsel onderstreep
te, vormt volgens velen de wieg van de Mammoetwet van 1963. Overigens
is het ook mogelijk de wortels van de onderwijsvernieuwing vroeger te
leggen. In 1903 stelde minister A. Kuyper de Ineenschakelingscommissie in.
Deze commissie kreeg de opdracht voorstellen voor te bereiden tot reorga
nisatie van het lager, middelbaar en hoger onderwijs, om een betere ineenschakeling van de afzonderlijke delen mogelijk te maken. In 1910 bood zij
haar rapport aan aan minister Th. Heemskerk. Deze was niet in staat de
door hem op basis van dit rapport ontwikkelde wetsontwerpen door het
parlement te loodsen, zodat er van een betere afstemming tussen de ver
schillende onderwijsvormen weinig terecht kwam.95
Figuur 1. Overzicht van het onderwijsstelsel lot 1968

Bron: Nota betreffende onderwijsvoorzieningen ('s-Gravcnhage 1951) p. 55.

vglo = voortgezet gewoon lager onderwijs
lho = landbouw huishoudelijk onderwijs
lts = lagere technische school
llto = lager land- en tuinbouwonderwijs
ulnoi = udtgebreid lager nijverheidsonderwijs
mts = miaaelbare technische school

zeev. school = zeevaartschool
hand. avondschool = handels avondschool
mits = middelbare land- en tuinbouwschool
sec. tert. h.o. = secundair en tertiar huishoudelijk ond.
msvm = middelbare school voor meisjes
hbs = hogere burgerschool

Figuur 1 geeft een schets van het naoorlogse onderwijsstelsel. Uit boven
staand schema blijkt hoe verbrokkeld het onderwijsveld bij Ruttens aantre
den was, als gevolg van de versnipperde wetgeving. In de discussies over
onderwijsvernieuwing ging het goeddeels om een wijziging van het on
derwijsstelsel als geheel.
249

Hoofdstuk III Rutten verwekt een mammoetje

Een chaotisch onderwijsstelsel?
In het VV bij de begroting voor 1949 zetten vele leden (PvdA) hoog in, door
te spreken van 'een chaos, welke op het terrein van het schoolwezen
heerst'. Evenals in het PvdA-verkiezingsprogram pleitten zij voor een al
gemene onderwijswet, waarin de uitwendige onderwijsvernieuwing vorm
zou kunnen krijgen. Zo'n wet, ook wel 'grondwet' of 'grondslagenwet voor
het onderwijs' genoemd, zou, naar analogie met de echte Grondwet, de
bron moeten zijn waaraan de verschillende onderwijswetten hun rechts
kracht ontleenden. Door zo'n grondslagenwet zou het departement tot een
betere coördinatie kunnen komen. Daartoe diende het ministerie over een
goed geoutilleerd apparaat te beschikken. Zeer vele leden (KVP) konden
zich daar niet mee verenigen.96 De recente geschiedenis zal in deze afwij
zing door de KVP zeker een rol hebben gespeeld. In de roep van de PvdA
om een 'goed geoutilleerd apparaat' klonk immers kritiek op minister Gie
len door, die, direkt na zijn ambtsaanvaarding, een aantal door Van der
Leeuw aangestelde ambtenaren ontsloeg. De KVP koesterde nog teveel war
me gevoelens voor Gielen om deze aanval op haar partijgenoot te laten
lopen. De kwalificatie 'chaos' voor de nalatenschap van Gielen kon de KVP
ook niet langs zich heen laten gaan. Uiteraard protesteerde ook minister
Rutten tegen de kwalificatie 'chaos' voor het onderwijsbeleid. Hij beaamde
dat er veel 'voor verbetering vatbaar was', maar, ’het Nederlandse onder
wijs heeft een verbreiding en een vorm die vele andere landen ons benij
den’. Bij de praktische bruikbaarheid van een 'grondwet' voor het onder
wijs plaatste de bewindsman enige vraagtekens.97
De antirevolutionair Terpstra moest niets van de wensen van de PvdA
hebben. Ook de kwalificatie 'chaos' voor het onderwijsstelsel wees hij af.
Hieraan zal de omstandigheid dat hij in een niet al te grijs verleden zelf be
windsman van OKW was geweest, wel niet vreemd zijn geweest. In een 'al
gemene onderwijswet' zag hij niets. Hij herinnerde zich een 'grondslagen
wet' uit 1934, die door minister H.P. Marchant, bewindsman van OKW in
het kabinet-Colijn II (1933-1935), was ontworpen. De bedoeling van dat
ontwerp was destijds om het gehele onderwijs in één wettelijke regeling
onder te brengen, welke als een soort grondwet van het onderwijs zou
moeten dienen. Dit ontwerp had 'destijds nogal wat vrolijkheid verwekt',
maar was nooit ingediend bij de Kamer.98 Een herhaling van dat schouw
spel achtte Terpstra niet nodig, omdat zo'n wet nooit de kracht en het gezag
van een echte grondwet zou krijgen. Elke minister zou deze wet kunnen
w ijzigen .99 Hij vond Welter (KNP) aan zijn zijde. Deze stelde dat een on
derwijsstelsel, dat er voor de oorlog voor had zorg gedragen dat Nederlan
ders alom in de wereld werden 'geacht en gezocht als werkkrachten', grote
verdiensten moest hebben. Voor hem gold: 'The proof of the pudding is in
the eating', en van de Engelse ziekte, zoals de op angelsaksische leest ge
schoeide vernieuwingsdrift van direct na de oorlog wel werd genoemd, wil
de hij in het onderwijs niets weten.100
De PvdA'er Van Sleen zette de wensen van zijn partij nog eens monde
ling uiteen. De naoorlogse historie van de onderwijsvernieuwing over250
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ziende, concludeerde hij: '(...) van inlossing van de schone beloften is nog
niet veel terecht gekomen.' Hij keek verlangend uit naar 'een logisch opge
bouwd onderwijsstelsel, waarin de Overheid metterdaad de culturele op
voeding van ons volk van de kleuterleeftijd af tot de volwassen leeftijd toe
voor haar rekening gaat nemen’. Van Sleen maakte hiermee duidelijk dat
de PvdA nog geen afscheid had genomen van de actieve cultuurpolitiek.
Hij betreurde de verflauwing van de vernieuwingsdrift, hetgeen hij toe
schreef aan de tanende belangstelling van de overheid.101 Ook de liberale
onderwijswoordvoerster Fortanier-de Wit meende dat de organisatievor
men in het onderwijs voor verbetering vatbaar waren.102
Gortzak (CPN) hield een lang betoog met als thema dat het volkskind,
door de slechte materiële en personele omstandigheden in het onderwijs,
onrecht werd aangedaan. De enige mogelijkheid tot echte vernieuwing in
het onderwijs was volgens hem een gezamenlijke strijd van alle belangheb
benden, zo 'dat deze Regering vervangen wordt door een werkelijk demo
cratische Regering, die bereid en in staat zal zijn om aan het onderwijs van
het volk in het algemeen en van het volkskind in het bijzonder recht te
doen'.103 De woordvoerders van KVP en CHU hielden zich stil in dit debat.
Minister Rutten bleef in zijn repliek nogal op de vlakte. Hij beaamde dat
een 'algemeen organisatieplan voor ons schoolwezen (...) op zich zelf een
aantrekkelijke idee is’. Een gedegen plan eiste echter een grondige kennis
van het bestaande onderwijs, een bezinning op het gewenste onderwijs en
'in de derde plaats een grote helderheid van geest, en dan nog moet men de
gok wagen en afwachten of het tot iets leidt'.104 Ruttens boodschap was dui
delijk: op korte termijn hoefde niemand een dergelijk plan uit zijn koker te
verwachten. De Tweede Kamer zag wel in dat een bewindsman, die pas vier
maanden het ambt bekleedde, geen weloverwogen reorganisatieplannen
kon presenteren. In tweede termijn drong geen der sprekers verder aan. In
de Eerste Kamer kwam de reorganisatie van het schoolstelsel nauwelijks ter
sprake.
Een sluitend stelsel van onderwijsvoorzieningen
Een jaar later, begin december 1949, debatteerde de Tweede Kamer over een
wijziging van de Lager-onderwijswet. Dit debat zou later van historische be
tekenis voor de onderwijsvernieuwing blijken te zijn. Tijdens dit debat,
waarbij de voorstanders van het voortgezet gewoon lager onderwijs (vglo)
en die van een voorbereidende klas aan de ambachtsschool tegenover el
kaar stonden, sprak een meerderheid van de Kamer zich uit voor een mo
tie, waarin de regering werd verzocht een 'wetenschappelijk verantwoord
plan van onderwijsvoorzieningen' op te stellen om tot een sluitend geheel
te komen. De onderhavige wetswijziging bracht immers haarscherp aan het
licht dat de verschillende soorten onderwijs, hoewel in verschillende wet
ten geregeld, in de praktijk nauw met elkaar verbonden waren. Een wets
wijziging kon onbedoeld grote effecten op andere onderwijsvormen heb
ben. Door middel van de motie wilde de Kamer aan deze onoverzichte
lijkheid een einde maken. De motie kreeg steun van PvdA, KVP en ARP.105
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De onderwijsbegroting stond twee weken later op de agenda. Voor een
aantal sprekers was dit aanleiding om niet al te diep op deze materie in te
gaan. Zo niet voor Van Sleen. Opnieuw hield hij een pleidooi voor een
grondslagenwet voor het onderwijs, waarin iedere onderwijsvorm zijn
plaats en functie zou moeten krijgen. Maar, 'gezien de weerstand, die dit
denkbeeld oproept' zou hij voorlopig al tevreden zijn 'als we zover kwa
men, dat wij konden spreken van een behoorlijk onderwijssysteem, van
een goed aaneensluitend onderwijsstelsel, van een algemeen plan met al
gemene richtlijnen voor het gehele onderwijsbeleid'. De belangrijkste weer
stand was afkomstig uit de confessionele kamerfracties, die een aantasting
van de verzuiling en een te ver doorgevoerde overheidsinmenging vrees
den. Van Sleen waarschuwde de m inister voor de budgettaire gevolgen:
'Van vernieuwing zoals wij die zien kan slechts sprake zijn als men bereid
is dieper in de brandkast te tasten dan tot heden het geval is.'106 De socialis
tische onderwijsexpert illustreerde hiermee het verschil tussen zijn grond
slagenwet en het wetenschappelijke plan. De grondslagenwet zou één wette
lijke regeling zijn, welke de basis zou vormen voor alle onderscheiden
vormen van onderwijs en dus grotendeels in de plaats zou treden voor de
bestaande onderwijswetten. Hierdoor zou een grotere uniformiteit in het
onderwijs ontstaan. Het wetenschappelijk plan zou, in ieder geval in de
ogen van de confessionelen, veel minder ver gaan, en zich vooral beperken
tot coördinatie van de verschillende regelingen.
Van Sleens katholieke collega Stokman uitte zijn teleurstelling over het
feit dat de minister niet goed duidelijk maakte wat zijn plannen op dit ge
bied waren. Hij meende dat de coördinatie van de verschillende onderwijsregelingen te wensen overliet.107
Enkel Tilanus, naast fractievoorzitter ook christelijk-historisch onderw ijswoordvoerder, oefende kritiek uit op het vernieuwingsstreven. Dat
streven werd nog het best gekenmerkt met de spreuk 'zoveel hoofden, zo
veel zinnen'. Voorts was het parlement niet de aangewezen instantie om
over dit soort zaken te debatteren. Het trad hiermee te zeer op het terrein
van de deskundigen. Een toekomstig debat over het per motie gevraagde
'wetenschappelijke plan' achtte hij niet op zijn plaats in de Kamer.108
De bewindsman ontweek in zijn repliek een duidelijke positiebepaling
tegenover de strijdpunten. Wel zou de vernieuwing in eerste instantie
plaats moeten vinden binnen het vigerende onderwijsstelsel. Op termijn
zou er ook aan dat stelsel gesleuteld dienen te worden, maar daar zou nog
wel enige tijd overheen gaan.109
De reorganisatie van het onderwijsbestel zou een vast agendapunt bij de
begrotingsdebatten blijven tot de invoering van de Mammoetwet. Trou
wens, ook daarna ging de discussie gewoon door, alsof de Mammoetwetgeving al rijp voor het museum was.
Weg met het intellectualisme!
Het tweede element van de onderwijsvernieuwing betrof de vernieuwing
van inhoud en vorm van het onderwijs binnen het bestaande schoolsys-
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teem. De aandacht ging vooral uit naar deze vorm van vernieuwing. Al
gemeen werd het onderwijs als te intellectualistisch ervaren. Het lager on
derwijs beperkte zich volgens velen tot het 'klaarstomen' voor het voortge
zet onderwijs, waaraan de behoeften van de leerlingen ondergeschikt wer
den gemaakt.
In het VV bij de begroting van 1949 liet de PvdA weten dat 'het doel van
alle onderwijs moet zijn de opvoeding van gans het volk, niet alleen op in
tellectueel terrein, maar evenzeer op lichamelijk, moreel en cultureel ge
bied’. Met deze verwijzing naar de actieve cultuurpolitiek was de KVP het
niet eens. Niet dat zij de noodzaak van een bredere educatie ontkende, maar
deze omschrijving was wel erg ruim.110
De MvA getuigde van Ruttens 'ernstige zorg' voor de inhoudelijke ver
nieuwing van het onderwijs. De minister wees op de overladen program
ma's voor de leerlingen en deelde mee naar wegen te zoeken om de leerstof
te beperken. Daarnaast wilde hij een meer op de individuele leerling toe
gesneden vorm van onderwijs. Rutten besprak ook het selectievraagstuk.
Het grote percentage zittenblijvers was een grote kostenpost, terwijl het zit
tenblijven ook voor de leerlingen weinig goeds opleverde. De oorzaak was
volgens hem de negatieve selectie in het onderwijs: er werd slechts onder
zocht welk onderwijs niet geschikt was voor een leerling. De leerlingen
zouden eigenlijk psychologische tests moeten ondergaan, maar dat was
vanwege de kosten nogal bezwaarlijk. Een andere bijdrage tot de verminde
ring van de doublures zag de minister in een uitbreiding van het buitenge
woon lager onderwijs. Doordat dit onderwijs nog te beperkt van omvang
was, bezochten veel leerlingen met leer- of opvoedingsmoeilijkheden het
reguliere onderwijs, hetgeen dat onderwijs en die leerlingen niet ten goede
kwam. In beide aandachtspunten onderscheidde zich de psycholoog Rutten:
begaan met leerlingen die aangewezen waren op het buitengewoon onder
wijs, en aandacht voor de mogelijkheden van het individuele kind. Naast
deze twee voorstellen, die zo gauw het financieel mogelijk was werden
doorgevoerd, overwoog Rutten 'het aantal keren, dat men over moet gaan'
te beperken. Of hieraan ook een onderwijskundige gedachte ten grondslag
lag bleef onduidelijk. Op korte termijn had de 'inwendige' vernieuwing in
Ruttens ogen prioriteit boven een stelselherziening.111
Fortanier-de Wit (VVD) meende dat inhoudelijke vernieuwing van het
onderwijs moest beginnen met vernieuwing van de onderwijzersopleidin
gen. Zij was dan ook benieuwd naar het door Rutten aangekondigde ontw erp-Kw eekschoolw et.112 Volgens haar diende het onderwijs er op gericht
te zijn dat iedereen de plaats in de maatschappij zou innemen, waar zijn
gaven het best tot ontplooiing konden komen, met als gegeven 'dat de na
tuurlijke ongelijkheid in capaciteiten, die nu eenmaal van geboorte af tus
sen de mensen bestaat, ook bij volkomen gelijke ontwikkelingskansen, aan
leiding zal geven tot klassenvorming, gebaseerd op psychische kwaliteiten.
Een natuurwet kan men nu eenmaal niet veranderen.'113
Ook Van Sleen besprak de selectieproblem atiek in het onderwijs. Hij
stelde dat vele kinderen werden geplaagd met onderwijs waarvoor ze vol
komen ongeschikt waren, onder andere veroorzaakt door 'het feit, dat het
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witte boord in hoog aanzien staat en men voor de overall, ook van een uit
nemend vakman, de neus optrekt’. De socialist merkte op dat 50% van de
hbs'ers en gymnasiasten de eindstreep niet haalde, terwijl 75% doubleerde.
Zo produceerde het vhmo 'een massa mislukkelingen, die daar nooit had
den mogen komen’. Schrikbarende cijfers, die door de minister niet werden
weersproken. Onderwijsvernieuwing diende er ook volgens Van Sleen toe
te leiden, dat de juiste persoon op de juiste plaats kwam.114
Krol (CHU) had zo zijn bedenkingen tegen het vernieuwingsstreven. Met
instemming citeerde hij een artikel, waarin gesteld werd dat er over het be
treffende onderwerp 'zoveel ijdel gezwam' naar buiten kwam. Onderwijs
vernieuwing had alleen maar kans van slagen wanneer het uitging van het
praktisch uitvoerbare. Volgens hem moesten er plannen worden gemaakt
die door een onderwijzer in een klas met 45 leerlingen konden worden uit
gevoerd.115
Peters (KVP) steunde de plannen van Rutten, maar attendeerde de minis
ter nog op een ander element. Hij achtte het problematisch dat de uitgevers,
'de kooplui in leerstof', voor een belangrijk deel de markt bepaalden. Naar
zijn idee lag hier een groot obstakel voor de vernieuwing van het onder
wijs. Hij pleitte voor een preventieve, didactische controle op schooluitga
ven. Peters wenste kortom de vrijheid van de uitgevers te beperken, en
meer zeggenschap voor de overheid.116 De afgevaardigden sloten in het al
gemeen aan bij de visie van de minister, hetgeen hij met enkele algemeen
heden dankbaar incasseerde.
Het volgende jaar was het van hetzelfde laken een pak. Het VV sprak
van 'een dagelijkse nutteloze kwelling voor de leerlingen’, en stof die 'in
het maatschappelijk leven een overbodige ballast blijkt te zijn'. Vooral ook
in relatie met de industrialisatie wensten zeer vele leden een bezinning op
het onderwijs. Zij vonden dat de ambitie voor het ambachtsonderwijs moest
worden gestimuleerd, ten koste van het administratieve onderwijs.117
In zijn MvA formuleerde Rutten uitgebreid zijn twijfels en voornemens.
De meningen ten aanzien van de onderwijsvernieuwing waren verdeeld.
Het onderwijs was, door zijn wettelijke regelingen, conservatief van aard.
Veranderingen in de leerstof waren moeilijk door te voeren, omdat men
niet licht een deel van de 'oude, vertrouwde stof' zou laten vervallen. On
danks deze problemen achtte de bewindsman vernieuwing noodzakelijk,
maar deze diende voort te komen uit het onderwijs zelf; de minister wenste
geen 'Staatspaedagogiek' te bedrijven. De inhoudelijke vernieuwing had de
minister gemandateerd aan een drietal pedagogische centra, voor iedere zuil
één, die vernieuwingscursussen voor leerkrachten zouden verzorgen.118
Rutten wenste zich eerst te bezinnen op problemen als het 'te ver doorge
voerde intellectualisme’ en de 'diploma-aanbidding', daar hij een praktisch
uitvoerbare oplossing wenste. De inhoudelijke vernieuw ing van het
nijverheidsonderwijs was in studie bij een aantal commissies.119
Van Sleen liet weten dat hij dit laatste waardeerde. Hij waarschuwde
voor het gevaar dat onderwijsvernieuwing er toe zou leiden dat de school
de verlangens van de werkgevers of van het voortgezet onderwijs te veel
zou honoreren. De lagere school was voor hem geen opleidingsinstituut
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voor de werkgever en geen voorbereidingscursus voor het middelbaar
onderwijs. Ook hij zag, gelijk de minister, heil in het inschakelen van de
pedagogische centra, waar vernieuwingscursussen voor onderwijzers wer
den ontwikkeld. Naast die vernieuwingscursussen diende ook de reguliere
opleiding voor leraren sterk verbeterd te worden. Het onderwijs zou meer
recht moeten doen aan de individuele kwaliteiten van de leerling; reden
waarom de sociaal-democraat pleitte voor kleinere klassen.120
Peters stelde de intellectualistische inhoud van het onderwijs wederom
aan de kaak. Hij meende dat het al was misgegaan bij Socrates, waar de
Griekse wijsgeer stelde dat kennis deugd is. Deze dwaling was, onder in
vloed van de Duitse pedagoog Herbart, in heel Europa in het onderwijs
neergeslagen. Een erfenis, 'die de minister als executeur-testamentair niet
dient te beheren, maar te liquideren'. Peters erkende dat ook de katholieke
filosofie het menselijk kenvermogen als het hoogste vermogen beschouw
de. Het intellectualisme dat zich richtte op het 'aanleren van gepaste en nut
tige kundigheden', mits het de vorming van 'wil en gemoed' niet over
woekerde, diende dan ook op de voorgrond te staan. Het 'klaarstomen' van
leerlingen voor het voortgezet onderwijs noemde de katholieke onderwijswoordvoerder 'bijna een misdaad'.121
De minister had weinig moeite met de Kamer. Vrijwel iedereen droeg de
onderwijsvernieuwing een warm hart toe en was er van overtuigd dat deze
inhoudelijk allereerst door de verzuilde pedagogische centra moest worden
verzorgd. Rutten kon zich dan ook beperken tot het nog eens in algemeen
heden uiteenzetten hoe hij zich de ontwikkeling van het onderwijs wenste.
Hij meende dat een vernieuwing in het onderwijs niet op zichzelf mocht
staan. Ook in de 'verschillende groepen der samenleving’ en in de gezin
nen diende een 'gezonde geest' te heersen, naar het Engelse gezegde
'wanneer iedereen zijn eigen straatje veegt, komt gauw het hele dorp
schoon'. Met deze woorden maakte de bewindsman duidelijk dat men het
heil niet uit Den Haag hoefde te verwachten. Inhoudelijke bemoeienis zou
al snel de onderwijsvrijheid in het geding brengen, én het verwijt van
'staatspaedagogiek', destijds nog belast door het nazi-verleden.122
Conclusie
Zowel minister Rutten als een ruime meerderheid van de volksvertegen
woordiging was er van overtuigd dat er aan het onderwijs nogal wat man
keerde. De nadruk, althans in de confrontaties tussen minister en volksver
tegenwoordiging, lag op de vernieuwing van vorm en inhoud van het on
derwijs. Kamer en bewindsman veroordeelden de doorgeschoten intellectualisering van het onderwijs, en wensten te komen tot een manier van
onderwijsgeven die meer aan zou sluiten bij de behoeften van zowel de
leerling als de maatschappij. Tot een daadwerkelijke aanpak van deze pro
blematiek kwam het in deze periode nauwelijks; Kamers en minister lieten
het bij goede voornemens.
Op het departement was men tegelijkertijd koortsachtig aan het werk om
tot een vernieuwing van het stelsel van onderwijswetten te komen. Minis255
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ter Rutten wenste de al in 1910 door de Ineenschakelingscommissie gesigna
leerde versnippering van de wetgeving krachtig aan te pakken, en stelde,
terzijde gestaan door onder andere oud-minister G. Bolkestein, zijn Onderwijsnota-Rutten op. Op basis van deze nota zou Rutten in 1952 twee
wetsontwerpen indienen, welke later door Cals weer zouden worden inge
trokken, maar wel verwerkt werden in de Wet op het Voortgezet Onderwijs
van 1963, de Mammoetwet.

Lager onderwijs
Inleiding
’Reeds nu is de nood groot vanwege het tekort aan onderwijzers, aan ge
bouwen en aan leermiddelen. Deze nood zal klein zijn in vergelijking met
die, welke in de jaren 1952, 1953 en volgende in verband met de sterke stij
ging van het aantal geboorten zal ontstaan, wanneer tenminste tegenmaat
regelen op zich laten wachten of geen voortgang hebben.'123 Op deze wijze
luidden 'vele leden' in het VV bij de rijksbegroting voor 1949 de noodklok.
De confrontaties hierover tussen minister en parlement hadden veel weg
van een 'welles-nietes spelletje'; de Kamers hielden vrijwel unaniem vol
dat er van een groot tekort sprake was, terwijl de minister vond dat het
nogal meeviel.
Een ander thema had een zekere relatie met het onderwijzerstekort: de
lage onderwijzerssalarissen. Veel kamerleden zagen deze als een belangrijke
oorzaak van het tekort. Volgens Rutten stond de toestand van de schatkist
geen forse verhoging toe, en moest de achterstand van de onderwijzers
vooralsnog voor lief genomen worden.
Het derde item onderscheidde zich van de twee eerder genoemde doordat
het hier niet zozeer handelde om een meningsverschil tussen de minister
en een in hoge mate eensgezinde volksvertegenwoordiging, maar juist om
een tegenstelling tussen de partijen. De al dan niet vermeende 'achterstel
ling' van het openbare ten opzichte van het bijzondere onderwijs, gekop
peld aan ideeën over een nieuwe beheersvorm voor de openbare school,
brachten de traditionele tegenstelling 'links' - 'rechts' weer tot leven.
Ter illustratie volgen hieronder twee tabellen met de aantallen scholen
en leerlingen in het lager onderwijs, uitgesplitst naar geloofsrichting. Tabel
5 geeft de behoefte aan scholenbouw weer.
Tenslotte dient een belangrijke wetswijziging vermeld te worden. De
wijziging van de Lager-onderwijswet kon zich verheugen in de warme aan
dacht van het parlement, waarbij zowel de voorstanders van het vglo als de
pleitbezorgers van een voorbereidende klas aan de ambachtsschool hun ui
terste best deden hun ideeën te verwezenlijken. Bij deze gelegenheid vroeg
de Kamer bij motie om een wetenschappelijk verantwoord plan van onder
wijsvoorzieningen te ontwerpen.
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Lager onderwijs
Tabel 3. Lagere scholen uitgesplitst naar levensbeschouwing (1947-1951)
openbaar

prot.chr.

RK

1947/1948

2406

1929

2570

142

7047

1948/1949

2384

1942

2568

150

7044

1949/1950

2401

1950

2602

145

7098

1950/1951

2394

1964

2623

136

7117

overig

totaal

Tabel 4. Leerlingen lager onderwijs uitgesplitst naar levensbeschouwing (1947-1951)
openbaar

prot.chr.

RK

overig

totaal

318.769

317.439

508.113

22.039

1.166.360

1948/1949

314.760

317.440

509.953

22.609

1.164.762

1949/1950

319.680

320.777

517.348

22.353

1.180.158

1950/1951

338.791

336.606

542.513

22.748

1.240.658

1947/1948

Tabel 5. Aanvragen voor scholenbouw (1947-1952)
herbouw

verbouw/

(schade)

uitbreiding

46

41

223

410

nieuwbouw
1947

Bron:

totaal

stijging/
daling

1948

167

43

430

640

+230

1949

213

21

513

747

+107

1950

322

4

619

945

+198

1951

368

9

567

944

-1

Het onderwijs in Nederland, verslag over de jaren 2948-1952 (4 delen) (Den Haag 1951

t/m 1954).

Tekorten: de nood stijgt?
Het tekort aan onderwijzers en schoolruimte, deels een uitvloeisel van de
oorlog, bestond uiteraard ook al ten tijde van de voorafgaande kabinetten.
Van der Leeuw kwam nauwelijks aan herstel van het onderwijs toe. De eer
ste aanzetten tot een oplossing werden gegeven door minister Gielen, be
windsman van OKW in het kabinet-Beel. Gielen trachtte het tekort aan
schoolruimte te verminderen door in plaats van permanente, semi-permanente scholen te bouwen, waardoor de kosten per lokaal terug werden
gebracht van ƒ 29000 tot ƒ 12000. Op deze wijze kon een verdubbeling van
het bouwvolume plaatsvinden. Gielen probeerde het tekort aan onderwij
zers te ondervangen door een verbetering van de salarispositie, en door een
spoedcursus voor bezitters van een diploma gymnasium of vijfjarige HBS,
waardoor deze in één jaar de akte van bekwaamheid voor het onderwijs
konden halen.124 Aan deze cursussen namen 1515 leerlingen deel, waarvan
er 1344 met goed gevolg het examen aflegden.125
Het parlement en minister Rutten verschilden in de mate van tevreden
heid over de uitkomsten van Gielens maatregelen. In het VV bij de begro
ting voor 1949 lieten vele leden aantekenen dat er sprake was van 'grote
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nood', die in de nabije toekomst alleen maar erger zou worden. Zij wensten
inlichtingen omtrent het aantal scholen dat was gebouwd, het aantal dat ge
bouwd zou worden, en de behoefte aan scholen, verspreid over de verschil
lende inspecties. 'Zeer vele leden' vroegen zich af hoe het met het tekort
aan leerkrachten stond. Zij wilden van de minister een overzicht ontvan
gen van het aantal beschikbare en het aantal 'absoluut benodigde' leerkrach
ten.126
Het antwoord van de minister beoogde de onrust te sussen, maar veroor
zaakte het tegendeel. Rutten stelde dat de situatie er aanmerkelijk beter uit
zag dan een jaar eerder. Was er in 1947 nog maar met de bouw van 20 scho
len begonnen, in 1948 bedroeg dat aantal al 120, terwijl er ook nog eens 50
houten scholen uit Finland werden geïmporteerd. In 1949 zou een aanvang
worden genomen met de bouw van maar liefst 160 nieuwe scholen, met
daarnaast nog een uitbreiding van de bestaande scholen met 1100 lokalen.
Deze nieuwbouw en uitbreiding werden naar behoefte over de inspecties
verspreid. De enige domper was gelegen in de behoefte aan nieuwe scholen:
hier noemde de minister een getal van 800, een aantal dat, gezien het tekort
aan personeel en materieel, op korte termijn niet te realiseren zou zijn.
Aan het onderwijzers tekort tilde de minister minder zwaar. In de jaren
1949, 1950 en 1951 zouden meer leerlingen van de kweekschool afstuderen
dan er aan vervanging ('slijtage') nodig zouden zijn, zodat een klein over
schot gecreëerd zou worden voor de jaren vanaf 1952, wanneer de geboortengolf van na de oorlog de school zou bereiken. Volgens Rutten was er
geen sprake meer van een tekort; voor de vervulling van de verplichte
vacatures waren voldoende kandidaten beschikbaar.127

Een beestachtig voorbeeld
Kenmerkend element van deze discussie was het gegoochel met getallen en
verschillende interpretaties. In de mondelinge behandeling hanteerden de
kamerleden zeer uiteenlopende cijfers, die slechts gemeen hadden dat ze de
getallen van de minister overtroffen. Gortzak (CPN) hield Kamer en be
windsman een prognose van de Algemene N ederlandse Onderwijzers
Federatie (ANOF) voor, waaruit bleek dat er voor het openbaar onderwijs
aanmerkelijk minder kwekelingen zouden afstuderen dan er aan slijtagevervanging nodig was. In dit verband wees hij op de bepaling dat gehuwde
of huwende onderwijzeressen geen vaste aanstelling konden krijgen, en
zelfs vaak ontslagen werden om in tijdelijk dienstverband weer te worden
aangenomen. Gortzak wenste een principiële uitspraak van de Kamer over
deze 'straf (voor) de vrouw, als zij zo brutaal is om te gaan trouwen, met
ontslag'. Hij diende hiertoe dan ook een motie in.128 Het betrof hier een
algemener probleem; de overheid worstelde nog met het 'probleem' van de
werkende vrouw. Overigens was hij van mening dat er 'niet gebouwd
wordt aan de jeugd, maar vernield en vernietigd', gezien het feit dat er voor
militaire doeleinden ruim vier keer zoveel middelen werden uitgetrokken
als voor onderwijs en cultuur. De regering bouwde blijkbaar liever kazernes
dan scholen.129
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A.B. Roosjen (ARP) vreesde dat het kleine overschot waarop de minister
rekende, wel eens op een klein tekort zou kunnen uitlopen. De meeste afge
studeerde mannelijke kwekelingen zouden immers eerst in militaire dienst
moeten, terwijl er ook in Indonesië behoefte aan onderwijzers was. Er zou
dus op korte termijn een tekort ontstaan, waarop de minister nu al moest
inspelen. Dat de minister geen nauwkeurige schatting van de behoefte kon
geven was voor hem geen bezwaar; met een beroep op het Boek der Spreu
ken (30:25, 'De mieren zijn een onsterk volk; evenwel bereiden zij in den
zomer hare spijs') riep hij de minister op in dit geval het ’beestachtig voor
beeld' maar te volgen. De mieren waagden zich immers ook niet aan schat
tingen! Het tekort aan onderwijzers werd volgens Roosjen veroorzaakt
door de slechte economische omstandigheden van de burgerklasse, die het
zich niet meer kon veroorloven om haar kinderen aan kweekscholen te la
ten studeren. Een oplossing zocht hij in het op ruimere schaal toekennen
van beurzen voor kwekelingen.130
Fortanier-de Wit nam de scholenbouw op de korrel, en vooral de Finse
houtbouw. Zij wilde van de minister vernemen hoe prijs en kwaliteit van
deze scholen zich verhielden tot die van de permanente en semi-permanente bouw. Voorts had zij vernomen dat gemeenten 'op abnormaal korte
termijn' over de aankoop van de Finse scholen hadden moeten beslissen.
Ook daarover wenste zij inlichtingen. Zij was van mening dat aan de hou
ten en semi-permanente scholen bezwaren waren verbonden, 'zowel aesthetische als praktische'.131 Hierbij sloot zich Gortzak aan, die meende dat de
deviezen, nodig voor de aankoop van de Finse scholen, beter besteed
konden worden voor de aankoop van bouwmaterialen voor permanente
gebouwen.132
De PvdA'er Van Sleen maakte zich niet zozeer druk om het soort scho
len dat gebouwd werd, maar om het aantal. Woningbouw had terecht prio
riteit, maar hij meende dat ook de scholenbouw 'hyper-urgent' was. Van
Sleen meende dat dit bese'f nog niet tot 'de verantwoordelijke plaatsen' was
doorgedrongen: 'En dan staan wij aan de vooravond van een catastrophe.'133 Van Sleen vond een geestverwant in Peters (KVP), die de nood illu
streerde met het voorbeeld van een kleuterschool in Geleen, die wegens
gebrek aan ruimte was ingericht onder de tribunes van het sportpark.134
M inister Rutten pareerde de kritiek op het scholentekort door te wijzen
op het buitenland. Ook in Frankrijk en, aan het adres van Gortzak, Rusland
was sprake van een tekort, dat zeker niet minder ernstig was dan het Neder
landse. De bewindsman was zich echter wel bewust van de ernst van de si
tuatie, reden om bij zijn collega van Wederopbouw aan te dringen op ver
groting van het bouwvolume. De 'leuze, dat aan kazernebouw de voorrang
wordt gegeven' meende de bewindsman te moeten afwijzen.
De kritiek van Fortanier op de geforceerde snelle beslissing van gemeen
ten over de aankoop van de Finse scholen, kaatste hij terug. 'Immers, het
lied luidt "Scholen moeten er komen, zo spoedig mogelijk." Ik herhaal al
leen het refrein.' De bewindsman achtte het niet juist om dan, als de minis
ter vaart maakte, daarover te klagen: 'Men wil vaart van mij. Dan is het
toch niet zo, dat ik een sneltrein moet zijn, die aan alle halten stopt.'135 Dit
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ontlokte Gortzak de opmerking dat, mocht er ten aanzien van de scholen
bouw al sprake zijn van een sneltrein, deze 'voorlopig nog op dood spoor'
stond.136
Ook ten aanzien van het onderwijzerstekort richtte Rutten zijn blik over
de landsgrenzen, om aan te tonen dat de problematiek niet specifiek Neder
lands was. Precieze cijfers over het tekort kon hij nog niet geven; wel wist
hij dat de aantallen die door de kamerleden waren genoemd aan de hoge
kant waren. Midden 1949 zou het ministerie over exacte gegevens beschik
ken, en dan was het tijd om te overwegen wat voor maatregelen genomen
moesten worden. De bewindsman liet al doorschemeren dat hij dacht aan
een eventuele nieuwe snelcursus, aan het verhogen van de beurzen voor
kwekelingen en aan het inrichten van speciale cursussen voor afgevloeide
ambtenaren. Dit is opmerkelijk, gezien het feit dat Rutten in zijn MvA het
bestaan van een tekort nog ontkende. Nu dacht hij al aan maatregelen!
Blijkbaar kende hij de werkelijkheid wel, maar hield hij in zijn memorie
een politiek verhaal.
Het vraagstuk van de gehuwde onderwijzeres wilde Rutten voorleggen
aan een speciale commissie van het m inisterie van Binnenlandse Zaken,
welke zich met de problematiek van de gehuwde ambtenares bezighield.137
De Kamer was niet erg onder de indruk van 's ministers grensoverschrij
dende beschouwingen inzake het onderwijzerstekort. De tekorten in het
buitenland ontsloegen de minister niet van de verplichting om maatrege
len te nemen. Roosjen achtte de aangekondigde maatregelen 'vooralsnog
onvoldoende'. Hij miste bovendien een uitbreiding van het aantal beurzen,
zoals door hem gevraagd.138
Van Sleen vond in tweede termijn dat de minister het vraagstuk van de
gehuwde onderwijzeres te weinig voortvarend aanpakte. Gezien het tekort
aan leerkrachten vond hij het niet verstandig 'indien de Regering hiermede
geen rekening hield en een groep van leerkrachten uit het onderwijs zou
stoten, die ze hard nodig heeft’. De motie van Gortzak wilde hij niet onder
steunen, daar deze, volgens Van Sleen, op het terrein van Binnenlandse
Zaken trad. De motie-Gortzak betrof namelijk een principekwestie: het recht
van gehuwde vrouwen om te werken, terwijl Van Sleen een oplossing
zocht voor het onderwijzerstekort. Hij diende zelf een motie in van deze
strekking.139
Gortzak was het met Van Sleen eens dat de beide moties verschillend
van aard waren, maar hij wilde nu juist een principiële uitspraak van de
Kamer over de rechtspositie van de gehuwde onderwijzeres. Hij handhaaf
de dus zijn eigen motie, maar zonder succes. Enkel de CPN-fractie steunde
zijn motie, die met 59 tegen 7 werd verworpen. De motie van Van Sleen
haalde het, dankzij de absentie van vele confessionelen kamerleden, met 35
tegen 31 stem m en.140 Veel plezier zou Van Sleen van zijn motie niet heb
ben; minister Rutten deed er niets mee, onder verwijzing naar het overleg
op Binnenlandse Zaken terzake.
Na Ruttens repliek dat de problematiek inzake het tekort aan scholen en
leerkrachten te ingewikkeld was om op korte termijn een beslissing te ne
men, ('Ik kan niet zover gaan om een totaal losbollige maatregel ter tafel te
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brengen’), en zijn toezegging overleg te voeren met zijn collega's van Fi
nanciën en Wederopbouw, was de Kamer uitgepraat.

'Een zekere krapheid’
De begrotingsbehandeling voor het jaar 1950 was vrijwel een herhaling van
het debat van het voorafgaande jaar, met dien verstande dat de interpreta
ties van minister en kamerleden nog verder uiteen leken te lopen. In het
VV repten zeer vele leden over 'grote zorg voor de toekomst van het lager
onderwijs’ vanwege een 'tekort aan onderwijzers' en 'angstwekkend gebrek
aan schoolruim te', vooral in het licht van de geboortengolf van 1946 en
1947, die weldra de scholen zou bereiken.141 Wederom meende Rutten dat
het zo'n vaart niet zou lopen, hoewel hij een jaar eerder had toegegeven dat
er een tekort was. Uit de statistieken op het departement bleek dat het tekort
aan leerkrachten steeds meer ingelopen werd; de minister meende derhalve
dat slechts sprake kon zijn van 'een zekere krapheid'. Door het ruimharti
ger verlenen van beurzen zou hij de toeloop naar de kweekscholen trachten
te stim uleren, terwijl hij een speciale cursus voor op wachtgeld gestelde
ambtenaren overwoog. Ook wat betreft het tekort aan schoolruimte zag de
minister de toekomst rooskleuriger in dan de verontruste leden van de
Tweede Kamer. Hij schetste een stijgende lijn in het bouwvolume, waar
mee in ieder geval in een groot deel van de behoefte kon worden voorzien.
De opvang van de geboortengolf was echter een geheel ander verhaal.
Een flink deel daarvan zou van voorbijgaande aard zijn, en het was niet
verantwoord daarvoor extra scholen te bouwen, die dan na korte tijd weer
leeg zouden staan, en onderwijzers op te leiden, die dan na korte tijd in
groten getale werkloos zouden zijn. De minister zag het tijdelijk tekort
liever opgevangen door een verhoging van het klassegemiddelde te accepte
ren, door een rouleersysteem in te voeren of door de toelatingsleeftijd tot de
lagere school tijdelijk te verschuiven.142
Van Sleen meende in het debat dat de minister 'van een zekere lichtzin
nigheid (...) niet vrij te pleiten' was. Zelfs wanneer diens cijfers correct wa
ren, zouden er door de toename van de schoolbevolking grote problemen
ontstaan. Hij zou 'daarom aan het klokkeluiden blijven totdat krachtige
maatregelen mij de overtuiging schenken, dat dit niet meer nodig is’.143
Zijn liberale collega Fortanier-de W it zag niets in de voorstellen van de
minister om de toekomstige stroom tijdelijk op te vangen. Zij meende dat
deze maatregelen 'voor een betrekkelijk groot aantal jaren een verslechte
ring van het onderwijs betekenen, die ons volk zich niet kan permitte
re n '.144 Ook Gortzak sprak zich tegen deze plannen uit. Vooral het ver
hogen van de toelatingsleeftijd viel bij hem verkeerd. De m inister van
Volkshuisvesting kon met hetzelfde recht, vanwege het woningtekort, de
leeftijd waarop men in het huwelijk mocht treden verhogen. De commu
nist pleitte voor het vergroten van het aantal onderwijzers en het bouwen
van extra schoolruimte, die dan, na de tijdelijke piek, gebruikt kon worden
om het klassegemiddelde te verlagen.145
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De minister gaf echter geen krimp. Het tekort aan zowel leerkrachten als
gebouwen achtte hij voor een groot deel opgelost. In ieder geval zou de
achterstand ingehaald zijn voor de grote stroom extra leerlingen de scholen
zou bereiken. Rutten boog voor de wil van de Kamer en kondigde aan het
klassegemiddelde niet te zullen verhogen, maar van de twee andere even
tuele maatregelen, de speciale cursus voor ambtenaren en een rouleersys
teem, weigerde hij afstand te nemen. Het idee van Gortzak, om het tekort
op te vangen met structurele maatregelen die later gebruikt konden worden
om tot kleinere klassen te komen, vond de minister een illusie, omdat
Gortzak volgens hem geen rekening wenste te houden met de toestand van
de schatkist.146
De minister slaagde er niet in de Kamer er van te overtuigen dat het met
de tekorten wel meeviel. Andersom lukte het de Kamer ook niet om de
minister tot een koerscorrectie te brengen. Eenzelfde ritueel speelde zich af
in de Eerste Kamer. Ook daar beklemtoonden veel fracties het tekort, terwijl
de minister dat tekort bagatelliseerde. Blijkbaar vond de volksvertegen
woordiging de problematiek niet belangrijk genoeg om de minister met
zwaardere middelen op andere gedachten te brengen. Het bleef zodoende bij
wat gepruttel uit de Kamers, gevolgd door halfslachtige antwoorden van de
minister. De Kamers erkenden de smalle financiële marges als politiek ge
geven.
De onderhavige problematiek kwam in de periode van het kabinet-DreesVan Schaik niet tot een oplossing. Tot ver in de jaren vijftig zou het tekort
aan onderwijzend personeel en schoolgebouwen uitgebreid aan de orde
komen bij de debatten over het onderwijsbeleid.
De ondenuijzerssalarissen

De ontknikte onderwijzers
Al ver voor de oorlog en ook nog lang daarna, was de financiële situatie
van het onderwijzend personeel allerbelabberdst. In de jaren dertig waren
de onderwijzerssalarissen enkele keren verlaagd. In 1945 bedroeg het weekinkomen van een ongehuwde onderwijzer zonder hoofdakte ƒ25, terwijl
het vastgestelde minimumweekloon voor een ongeschoolde gehuwde ar
beider ƒ31 bedroeg. In 1946 had minister Gielen enkele stappen onderno
men om de salarissen van de onderwijzers te verbeteren, ondermeer door
een eenmalige uitkering. Nu de ergste financiële nood voorbij was, kon een
structurele verbetering van de onderwijzerssalarissen overwogen worden.
Daartoe was de commissie-Wesselings in het leven geroepen, waarin afge
vaardigden van de onderwijzersorganisaties overleg pleegden met rege
ringsvertegenwoordigers. Deze commissie bereikte, na enige strubbelingen,
in december 1946 een akkoord, hetwelk door Gielen 'een juistere classifica
tie van de onderwijzers in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren' (BBRA) werd genoemd.147 In dit akkoord werd de salarispositie van
onderwijzers aan die van ambtenaren gerelateerd.
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Hoewel de onderwijzersorganisaties verre van content waren met het be
reikte compromis, en het duidelijk als een eerste stap op weg naar volledig
'rechtsherstel' zagen, accepteerden zij het als een 'godsvrede'. Zij steunden
het akkoord, vooral vanwege de daarin opgenomen 'sterke aandrang' om
in het BBRA vast te leggen dat de onderwijzerssalarissen voortaan gelijktij
dig en evenredig met de ambtenarensalarissen aangepast zouden worden.148
In 1948 werd een wijziging van het Besluit Burgerlijke Rijksambtenaren
vastgesteld. Een aantal elementen van dit besluit zou niet gelden voor
onderw ijzers, hetgeen in strijd was met het akkoord in de commissieW esselings.
Kernpunt in de discussie over de herziening van het BBRA en steen des
aanstoots voor het onderwijzersgilde was de 'ontknikking' van de amb
tenarensalarissen. In 1946 hadden de ambtenaren met een inkomen van
minder dan ƒ3000 een verhoging van 5% gehad. De 'knik' die hierdoor was
ontstaan werd in 1948, met eenzelfde verhoging voor de ambtenaren met
een hoger inkomen, ongedaan gemaakt. Tegelijkertijd werd een einde
gemaakt aan de situatie dat ambtenaren automatisch promotie maakten.
Voortaan werd promotie afhankelijk gesteld van het bezit van bepaalde
diploma's, in het jargon 'barrières' genaamd.
Het onderwijzend personeel viel buiten de herziening van het BBRA,
zowel inzake de ontknikking als inzake de loopbaanplanning, terwijl ook
een aantal andere financiële verbeteringen aan zijn neus voorbij ging. In de
laatste maand van zijn ambtsperiode heeft Gielen nog een poging gedaan
om de ontknikking ook op de onderwijzers van toepassing te verklaren,
aangezien volgens de minister in het akkoord-Wesselings nog slechts rechttrekking van de salarissen, maar geen verbetering had plaatsgevonden. Zijn
collega's in de ministerraad waren echter een andere mening toegedaan; zij
meenden dat het bereikte akkoord voldoende salarisverbetering inhield.
Gielens voorstel sneuvelde met alleen zijn eigen stem voor.149 Zijn opvol
ger, Rutten, heeft zich nooit sterk gemaakt voor de ontknikking van de on
derwijzerssalarissen.

Een stellige belofte?
Rutten werd voor het eerst geconfronteerd met de achterstand van de on
derwijzerssalarissen in het VV bij de begroting van 1949. 'De bezoldigingspolitiek ten aanzien van de onderwijzers ontbeert een vaste lijn', zo stelden
vele leden. Zij wezen erop dat de onderwijzers geen recht hadden op een
vakantietoeslag, niet in aanmerking kwamen voor jubileumgratificaties, en
dat 'aan de stellige belofte dat de zgn. "ontknikking" ook op hen van toepas
sing zou zijn' geen gevolg was gegeven. Het bereikte rechtsherstel werd zo
voor een belangrijk deel weer teniet gedaan. Daarnaast was de pensioenre
geling, zeker in vergelijking met die van ambtenaren, erbarmelijk.150
De minister dacht hier duidelijk anders over. Hij ontkende het gebrek
aan een vaste lijn. De vakantietoeslag was bedoeld voor ambtenaren in de
slechtste financiële positie, en door de verhogingen onder Gielen behoor
den de onderwijzers daar niet toe. Verder schreef de minister in zijn ant263
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woord dat de regering zelf nooit had beloofd dat de onderwijzers in aan
merking zouden komen voor ontknikking. Die ontknikking was in zijn
ogen geen op zichzelf staande maatregel, maar moest gezien worden in het
geheel van de technische herziening van het BBRA. In dat kader was er
naar Ruttens oordeel geen inbreuk gemaakt op het rechtsherstel van 1946.151
De meningen van in ieder geval een deel van de Kamer en de bewindsman
leken dus nogal uiteen te liggen, en het mondeling debat moest uitwijzen of
de Kamer de minister kon overtuigen.

Het knorrend lid van onze veestapel
Bij de behandeling van de begroting in december 1948 vond de minister
vrijwel de gehele Tweede Kamer tegenover zich. Een tiental dagen voor de
vergadering had in Utrecht een grote demonstratie plaatsgevonden, waar
duizenden onderwijzers hun onvrede hadden geuit. Deze demonstratie
had, evenals de aard van de klachten, veel aandacht in de media gekregen.
De volksvertegenwoordigers moesten deze kwestie aansnijden, nu de pu
blieke opinie de onderwijzers steunde.
Al bij de algemene beschouwingen deponeerde Gortzak (CPN) een motie
op de tafel van de voorzitter, waarin de Kamer als haar mening uitsprak dat
de salarissen van onderwijzers gelijktijdig en evenredig met die der ambte
naren omhoog dienden te gaan, en waarin zij de regering uitnodigde om
recht te doen aan de rechtmatige verlangens van het onderwijzend perso
neel.152
Al direct bleek deze motie kansloos. Niet zo zeer om haar inhoud, maar
vanwege het moment van indiening. De communist had de motie name
lijk in eerste termijn ingediend, terwijl het gebruik wil dat de minister eerst
de mogelijkheid tot repliceren krijgt alvorens een kam eruitspraak wordt
vastgelegd.153 Hetzelfde gold voor een tweede motie-Gortzak, op hetzelfde
moment ingediend en handelend over de rechtspositie van de gehuwde
onderwijzeres.
Het was ARP-onderwijsexpert en telg uit een onderwijzersfamilie Roos
jen die de communist de oren waste. Roosjen achtte de motie niet alleen
prematuur, maar vond ook dat deze niet duidelijk genoeg was. Wat waren
immers 'rechtmatige verlangens'? Hij betreurde de indiening van de mo
tie-Gortzak, maar waarschuwde in één adem de minister dat hij op een mo
tie van hem zelf kon rekenen, wanneer diens antwoord niet bevredigend
zou zijn.154
Fortanier-de Wit (VVD) stelde dat in de commissie-W esselings niet al
leen een salarisverbetering was overeengekomen, maar dat het belangrijk
ste resultaat de koppeling aan de andere ambtenaren was geweest. De kern
van het geschil was volgens haar dat de onderwijzers meenden dat hun
toegezegd was dat hun salarissen voortaan gelijktijdig en evenredig met die
der ambtenaren zouden worden gewijzigd, terwijl de regering dat ontkende.
Om aan dit welles-nietes spelletje een einde te maken vroeg zij de minister
de notulen van het overleg in de commissie-Wesselings openbaar te ma
ken. Dat zou helderheid moeten verschaffen over het verwijt van de onder264
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wijzers dat de regeringsvertegenwoordigers louter op technische gronden
bezwaar maakten tegen opneming van de 'evenredigheidseis' in het BBRA,
maar dat zulks in het officiële akkoord niet conform de waarheid was
weergegeven. In rond Nederlands stelden de onderwijzers dat zij door het
ministerie waren bedrogen. Dat de minister zich blijkbaar niet gebonden
achtte aan toezeggingen van regeringsvertegenwoordigers, achtte zij 'de
dood voor ieder overleg'. De liberale spreekster concludeerde dat de onder
wijzers recht hadden op de ontknikking, 'indien niet formeel, dan toch zeer
sterk m oreel.’155
Ook Peters (KVP) deelde dit standpunt. Onderwijzers werden blijkbaar
miskend als gelijken van ambtenaren, maar Peters, zoals alle woordvoer
ders in dit debat (op Gortzak na) óók oud-onderwijzer, had een verklaring
paraat: 'Bewust of onbewust wreekt menigeen als volwassene de oorvijgen,
die hij als kleine jongen gekregen heeft, door een m inachting van de
onderwijzersstand.' Hij noemde de affaire 'pijnlijk en zelfs uiterst bedenke
lijk', omdat de positie van de regeringsvertegenwoordiger in welk overleg
dan ook een 'deuk major' had opgelopen. 156
De sociaal-democraat Van Sleen was de laatste die de minister op verge
lijkbare wijze kapittelde. Met dezelfde argumenten als de voorgaande spre
kers riep hij de minister op om de zaak 'loyaal en royaal' te behandelen.157
Alleen Krol (CHU) spaarde de minister. Hij vroeg zich af wie er nu eigenlijk
gelijk had in het slepende conflict, de minister of de onderwijzers. De CHU
zou aan het antwoord op die vraag conclusies verbinden met betrekking tot
de motie.158
Rutten, die de kamervoorzitter had verzocht de nacht elders door te mo
gen brengen, begon de volgende dag zijn repliek met de verzuchting dat de
situatie steeds moeilijker werd. Hij voelde zich 'als gehitst wild, dat ver
moeider wordt dan de jagers'. Uiteraard had de minister begrip voor de
moeilijkheden van de onderwijzers, maar op zijn beurt vroeg hij ook be
grip voor de situatie van de schatkist. Openbaarmaking van de notulen van
de commissie-Wesselings wees de bewindsman van de hand, vanwege het
vertrouwelijke karakter van de gevoerde besprekingen. Blijkbaar nam de
Kamer genoegen met dit beroep op de vertrouwelijkheid.
Rutten kwam de Kamer in zoverre tegemoet, dat hij de onderwijzers niet
langer wilde uitsluiten van jubileumgratificaties. Ontknikking zat er echter
absoluut niet in. Wat curieus stelde de bewindsman dat de ene regering de
andere niet kan binden, waarop in één adem volgde dat de regering, dus
ook de vorige, geen enkele belofte aan de onderwijzers had gedaan. De
commissie-W esselings was niet verder gegaan dan het uitspreken van de
billijkheid dat onderwijzers de algemene salarismaatregelen van ambtena
ren in de toekomst zouden volgen, waarbij dus geen sprake was van gelijk
tijdigheid e n /o f evenredigheid. Ontknikking zou de verhouding tussen
ambtenaren en onderwijzers slechts scheeftrekken. Voor meer dan herope
ning van het overleg met de onderwijzersorganisaties was Rutten niet te
porren.159
Voor Roosjen was deze toezegging onvoldoende. De al aangekondigde
motie kwam op tafel, waarin hij, in plaats van de 'rechtmatige verlangens'

Hoofdstuk IEL Rutten verwekt een mammoetje

van de motie-Gortzak, de Kamer de wenselijkheid van ontknikking van de
onderwijzerssalarissen liet uitspreken.160
Zijn PvdA-collega Van Sleen verklaarde in een bijzondere positie te ver
keren. Hij had in de woorden van de minister nu juist de bereidheid tot
overleg beluisterd, en achtte daarom een kam eruitspraak niet op zijn
plaats.161 Ook de weifelende Krol (CHU) was die mening toegedaan. Peters
(KVP) en Fortanier-de Wit (VVD) wilden eerst wat meer zekerheid over de
vraag of er van een reëel overleg sprake zou zijn, alvorens zij hun stem
zouden bepalen. Gortzak koos eieren voor zijn geld. De concurrerende
motie-Roosjen maakte, al was het maar vanwege haar herkomst, een veel
betere kans. Hij trok zijn motie daarom in.162
Rutten legde het de Kamer nog één keer uit. In de commissie-Wesselings
was geen belofte gedaan aan de onderwijzers. In het rapport van de com
missie was slechts het advies opgenomen dat de salarissen gelijktijdig en
evenredig zouden moeten stijgen, maar daar had de regeringsdelegatie een
uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt. Hij wilde nog wel een keer met de
organisaties gaan spreken, maar dan moest wel de motie van tafel; de
bewindsman voelde niets voor een overleg waarvan de uitkomst al vooraf
vast moest staan.163
Deze woorden stelden zelfs Roosjen tevreden. Wel was deze een ogenblik
geschrokken door Ruttens dreigende woorden, welke hem deden denken
aan 'een figuur, als het knorrend lid van onze veestapel, dat, wanneer je het
aan zijn staart trekt, juist de andere kant heengaat'. De anti-revolutionair
trok zijn motie daarop in, waarna Gortzak (CPN) een nieuwe motie van de
zelfde strekking indiende. Uiteraard zonder succes.164
Alle opwinding ten spijt liet de Kamer zich tevreden stellen met de toe
zegging van heropening van het overleg met de onderwijzersorganisaties.

Peters stelt vragen
Drie maanden later stelde KVP'er Peters schriftelijke vragen. Hij wilde nu
wel eens weten hoeveel onderwijzers voor ontknikking in aanmerking
zouden komen wanneer zij op dezelfde manier als de ambtenaren zouden
worden behandeld, en wat dit gemiddeld per onderwijzer zou gaan kosten.
Hoewel het antwoord hierop eenvoudig leek, greep Rutten de gelegenheid
aan om nog eens uitgebreid zijn standpunt uiteen te zetten.
De herziening van het BBRA hield niet slechts de toekenning van ont
knikking in, maar was een algehele herziening. Voor de ambtenaren werd
een aantal carrière-barrières in het leven geroepen, waardoor zij niet meer
automatisch voor verhoging van het salaris in aanmerking kwamen. Aan
gezien in het onderwijs geen vergelijkbare barrières bestonden, was het niet
onbillijk om de onderwijsgevenden van ontknikking uit te sluiten. De mi
nister kon om deze reden met een gerust hart stellen dat 'volledig aan de
gedachte van een "gelijktijdige en evenredige" behandeling van de onder
wijzers met de overige ambtenaren is voldaan’.
De regeringsdelegatie in de commissie-Wesselings had dit verschillende
keren geprobeerd uit te leggen aan de onderwijzersorganisaties, maar dit
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had 'niet tot het noodzakelijke inzicht in de m aterie bij de vertegen
woordigers der vakorganisaties geleid'. De voorstellen vanuit die vakorga
nisaties werden door de minister als 'irreëel' gekwalificeerd. De regering
had daarop maar eenzijdig een besluit over de salarissen genomen.165

Roosjen interpelleert
De regering had inmiddels het overleg met de onderwijzersorganisaties
verbroken, terwijl de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling had aan
gedrongen op reëel overleg. Enige actie van de zijde van het parlement kon
nauw elijks uitblijven.
In juni 1949 interpelleerde de anti-revolutionair Roosjen minister Rut
ten over de gang van zaken in de commissie-Wesselings. Hij betreurde het
afbreken van het overleg in hoge mate, zeker vergeleken met de 'op de spits
gedreven lankmoedigheid' die de regering ten aanzien van 'revolutionaire
elem enten in bepaalde delen van ons Koninkrijk' betrachtte. Van reëel
overleg was zijns inziens geen sprake geweest; de regeringsdelegatie had de
onderwijzers enkel college gegeven over de nog niet gepubliceerde techni
sche herziening van het BBRA. En dat terwijl de minister in zijn antwoord
op de vragen van Peters impliciet de eis van gelijktijdigheid en evenredig
heid had overgenom en.166 Over de redelijkheid van het voorstel van de
onderwijzers wenste hij niet te twisten. Mocht dit voorstel financieel niet
haalbaar zijn geweest, dan had daarover onderhandeld kunnen worden.
Zijn belangrijkste vraag aan de minister betrof diens eventuele bereidheid
tot hernieuwd overleg met de onderwijzersorganisaties.167
Rutten hield vol dat het voorstel van de onderwijzers onredelijk was,
aangezien zij vasthielden aan de gewraakte ontknikking. Hij besefte dat het
moeilijk zou zijn om tot een bevredigende oplossing te komen, omdat de
verm eende achterstelling van onderwijzend personeel berustte 'op een
misverstand in deze voor niet ingewijde belanghebbenden bepaald onover
zichtelijk geworden zaak'. De vraag of het overleg reëel was geweest beant
woordde de bewindsman ontkennend en bevestigend. De bedoelingen wa
ren wellicht goed, maar de zienswijzen lagen duidelijk te ver uiteen.
Van hernieuwd overleg verwachtte Rutten niet veel. W anneer de orga
nisaties redelijk overleg wensten, zou de minister dat niet afwijzen, maar
dan zouden ze wel de eis tot onvoorwaardelijke ontknikking moeten laten
vallen.168
Het antwoord van de minister bevatte weinig nieuws. Uiteraard was
Roosjen verheugd dat de minister eventueel het overleg wilde heropenen,
maar erg gerustgesteld over de afloop kon hij niet zijn. Gelijk een half jaar
eerder diende hij een motie in, waarin de Kamer de regering verzocht er
naar te streven dat 'gelijktijdigheid en evenredigheid bij de ontknikking der
onderwijzerssalarissen tot uitdrukking wordt gebracht'.
Deze motie-Roosjen II kreeg kamerbrede steun. Ook zij die in december
nog meenden dat de regering niet voorafgaand aan overleg gebonden
diende te worden aan een kameruitspraak, stemden voor. De CPN ging
hierin traditiegetrouw het verst. Voor woordvoerder Gortzak was de maat
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vol: de regering hield domweg geen rekening met de wil van het parle
ment, en dus van het volk. In de woorden van de minister had hij die ten
dens voor het komend overleg alweer opgemerkt, zodat er, wat hem betrof,
nog maar één mogelijkheid overbleef: de Kamer moest de regering maar
opdragen om de opvatting van de Kamer uit te voeren. Weigerde de rege
ring dat, dan was de tijd gekomen om het vertrouwen in deze regering of
deze minister op te zeggen.169 De overige woordvoerders brachten de al be
kende argumenten naar voren: de onderwijzers werd onrecht aangedaan,
en dat zou zijn gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van het beroep
en dus tenslotte voor de kwaliteit van het lager onderwijs.

'Netjes buiten blijven wachten!’

De minister wilde niet wijken. De regering had niet anders kunnen han
delen. Overleg was zeker zin vol, en tegemoetkomingen van regeringszijde
waren bepaald niet uitgesloten. Maar, overleg betekende niet dat de regering
alle wensen moest inwilligen. Als de Kamer dat onder overleg verstond,
dan kon de regering daar maar beter niet aan beginnen.
Voor de motie had Rutten een ontsnappingsroute klaar. Hij billijkte het
als de onderwijzers in de toekomst alle algemene salarisbewegingen even
redig en gelijktijdig zouden volgen. De ontknikking, de steen des aanstoots
voor de onderwijzers, was echter geen algemene maatregel maar een com
plexe, technische herziening. Rutten verzocht Roosjen het woord 'alge
mene' in zijn motie op te nemen, zonder deze te onderschrijven. Hij was
bereid tot overleg, maar hij liet het al dan niet aanvaarden van de motie, ge
zien de onoverzienbare gevolgen, aan de Kamer over.170 Die nam, hoe kon
het anders, de motie zonder hoofdelijke stemming aan, waarbij Gortzak
verklaarde dat de motie niet de wil van de Kamer weerspiegelde, en Van
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Sleen liet aantekenen dat, wanneer de minister op zijn standpunt bleef, van
een bevredigend overleg nauwelijks sprake zou kunnen zijn.171
Uit de notulen van de ministerraad blijkt dat de onderwijzersorganisaties
inderdaad het ministerie benaderden voor nieuw overleg, wederom in de
commissie-Wesselings. Rutten liet de salariskwestie agenderen voor colle
giaal overleg. In de ministerraad erkende hij dat de eisen van de onderwij
zers waren gebaseerd op de toezegging dat de salarissen de algemene verho
gingen en verlagingen zouden volgen, wat door de salariscommissie was
overgenomen 'hetwelk ook schriftelijk is vastgelegd'. 172 Een gang van za
ken die hij in de Kamer verschillende keren had ontkend!
Rutten zag drie mogelijkheden. Ten eerste bestond de mogelijkheid dat
de onderwijzers vasthielden aan algemene ontknikking, waarop de rege
ring, 'zij het na langdurige besprekingen’, moest weigeren en het overleg
verbreken. De tweede mogelijkheid was het invoeren van carrière-barrières
zoals bij de ambtenaren, maar hiertoe zag Rutten geen mogelijkheid. Het
derde en enig overblijvende alternatief bestond uit het geven van enige
armslag aan de salariscommissie, waarin overeenstemming heerste over
het regeringsvoorstel dat ƒ2,2 miljoen zou kosten. De kans bestond dat de
kosten wat hoger zouden worden door de eisen van de onderwijzersbon
den, hetgeen de minister voor lief wilde nemen. De onderwijzers waren al
met hun eisen gezakt van ƒ20 miljoen tot ƒ5 miljoen. Een overschrijding
van het afgesproken bedrag vond minister Lieftinck (Financiën) bezwaar
lijk, maar werd gebillijkt door de rest van de ministerraad wanneer deze
overschrijding beperkt bleef.173

De senaat: meer van hetzelfde
Eind juni 1949 vond de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer plaats. De
senatoren J. Cramer (PvdA), Van Velthoven (KVP) en Schoonenberg (CPN)
lieten hetzelfde geluid horen als hun geestverwanten aan de overzijde,
waarbij de laatste liet aantekenen dat de woordvoerders in de Tweede Ka
mer medeverantwoordelijk waren voor het uitblijven van een bevredigen
de oplossing: 'Zij zeggen tot zich zelf: geeft de onderwijzer wat des ambte
naars is, en zij antwoorden zich zelf, via hun Regering, neen! Wij proteste
ren tegen een toepassing van het democratisch recht van het vrije woord,
waarbij de woordenvloed dient om de boze daad te bedekken!’174 Rutten
antwoordde hierop dat de besprekingen één dier dagen werden hervat, zo
dat hij er verder niet op in kon gaan.175

Daar gaan we weer?
In december 1949 bleek Van Sleen gelijk te hebben gekregen. Nog steeds was
een oplossing van het geschil tussen regering en onderwijzers niet in zicht.
De sociaal-dem ocraat liet een protest horen tegen het achterwege blijven
van een salarisregeling, nadat de Kamer er tweemaal een uitspraak over
had gedaan. Zo deed uiteraard ook Roosjen (ARP), die had begrepen dat de
regeringsdelegatie wederom slechts college had gegeven over de technische
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herziening van de ambtenarensalarissen. Als de regering niet hetzelfde
wilde als de Kamer, moest zij dat nu maar eens duidelijk uitspreken, maar
'laat er aan dit touwtrekken nu toch eens een einde komen'. Ook Fortanierde W it (VVD) keek er zo tegenaan, en vond dat de besprekingen wel wat
frequenter mochten plaatsvinden. Zij werden met tussenpozen van ruim
drie maanden gehouden. Ook de communist Gortzak trad in herhalin
gen.176
Rutten verklaarde dat een akkoord nog niet was bereikt. Maar, 'als vrucht
van dit overleg zou een spoedig aanvaardbaar voorstel voor mij zeer wel
kom zijn'. Geen inhoudelijke uitleg dit keer, en geen toezeggingen; terecht
veronderstelde de minister zijn opvattingen bekend.177
De behandeling in de senaat dreigde wederom een herhaling van zetten
te worden, ware het niet dat de minister werd gered door de bel. De Kamer
kwam weer met kritiek, maar Rutten had een troef achter de hand: in zijn
repliek kon hij bekend maken dat in de commissie-Wesselings een akkoord
was gesloten. In tweede termijn veranderde de kritiek in opluchting over
het feit dat aan de parlementaire behandeling van deze gevoelige kwestie
een einde was gekomen.178 Hoe zag dit akkoord eruit, en hoe kwam het tot
stand?

De hand op de knip
In de ministerraad van 13 februari 1950 presenteerde Rutten een tussen
voorstel, hetgeen inhield dat enigerlei vorm van 'barrières’ ingebouwd zou
worden in de onderwijzerssalarissen. Onderwijzers in het bezit van bij-akten zouden in dit voorstel in aanmerking komen voor ontknikking, de
overige onderwijzers niet. Rutten aanvaardde dus het standpunt van de
onderwijzers, terwijl hij eerder had verklaard dat het inbouwen van bar
rières onmogelijk was. De minister verwachtte niet de onderwijzersorgani
saties geheel mee te krijgen, maar de Tweede Kamer wel. Vooral Lieftinck
was gecharmeerd van het compromis, dat slechts ƒ1,3 miljoen zou kosten.
In de ministerraad van 20 juni 1949 was vastgesteld dat de kosten ƒ2,2 mil
joen mochten bedragen. De raad ging uiteraard akkoord.179
De onderwijzersorganisaties zagen kans om gedurende de onderhandelingen nog een tweede categorie onderwijzers voor ontknikking in aan
merking te laten komen, namelijk zij die 50 jaar of ouder waren. Ten aan
zien van de bij-akten vond echter een beperking plaats om de kosten van
deze leeftijdsmaatregel te compenseren. Slechts bezitters van akten 'van be
lang' kregen recht op ontknikking.180 Lieftinck maakte er bezwaar tegen dat
de regeringsdelegatie was afgeweken van wat de ministerraad had besloten,
maar Rutten kon zijn collega van Financiën geruststellen: het uiteindelijke
resultaat was niet duurder uitgevallen.181 De ministerraad verenigde zich
met de in de commissie-Wesselings bereikte overeenstemming, nadat enige
misverstanden tot uitstel van besluitvorming hadden geleid.182
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C onclusie
Het slepende conflict tussen minister Rutten en de onderwijzersorganisaties
kwam tenslotte tot een oplossing, door het sluiten van een akkoord dat
welhaast het wiskundig midden tussen de eisen van de onderwijzers en de
inzet van de regering leek. Beide partijen hadden belangrijke concessies ge
daan, hoewel die van de regering meer in de prestige- dan in de geldelijke
sfeer lagen.
De onderwijzers zagen hun eis tot toekenning van de ontknikking einde
lijk gehonoreerd. Hun belangrijkste wens, gelijktijdige en evenredige salarisontwikkeling met de ambtenaren, werd vervuld. Gedurende het hele
conflict meenden zij recht op deze salarisverbetering te hebben, gezien de
inhoud van de in 1946 bereikte 'godsvrede'. Dit recht werd hun dus niet
langer betwist.
Ook de minister had een belangrijke slag binnengehaald. Een ontknik
king die voor alle onderwijzers zou gelden, was financieel onhaalbaar en
onrechtvaardig in vergelijking met de ambtenaren. De ambtenarensalaris
sen waren juist ontknikt vanwege het creëren van carrière-barrières. Door
de ontknikking voor onderwijzers afhankelijk te stellen van het bezit van
bepaalde akten, werd er een zekere gelijkheid betracht. Ook om financiële
redenen mocht Rutten niet klagen; de kosten bleken aanmerkelijk lager uit
te vallen dan vooraf in de ministerraad was overeengekomen, en bedroe
gen slechts één vijftiende deel van de aanvankelijke eisen van de onder
wijzersorganisaties.
De invloed van het parlement in deze kwestie lijkt niet onbelangrijk,
hoewel de minister herhaaldelijk de uitdrukkelijke wens van de Kamers
om de onderwijzers te 'ontknikken' negeerde. De minister wist dat Lief
tinck hem weinig zakgeld zou toestaan, maar met behulp van de aandrang
uit de Tweede Kamer kreeg hij toch het nodige los. De Kamer, aangespoord
door de oppositionele Roosjen, had zich met succes tot tolk van de veronge
lijkte onderwijzers gemaakt.
Wijziging van de Lager-onderwijswet 1920

Inleiding
Peters (KVP) sprak over de wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 als
'een der belangrijkste wellicht der wetsontwerpen, die in de naoorlogse
periode op het gebied van onderwijs aan de orde zijn geweest', omdat 'wij
ons hiermede geplaatst zien voor een keuze, die voor lengte van jaren be
slissend zal zijn voor de organisatie van het lager onderwijs'.183 In het debat
stond een drietal thema's centraal. Het eerste betrof de toekomst van het
voortgezet gewoon lager onderwijs (vglo). Sommige Kamerleden vreesden
dat de wetswijziging het vglo in zijn voortbestaan bedreigde. Een tweede
kwestie, welke hiermee nauw verband hield, was de voorgenomen invoe
ring van een voorbereidende klas aan de ambachtsschool. Sommigen kant
ten zich hiertegen vanwege de vermeende nadelige gevolgen voor het vglo,
271

Hoofdstuk III Rutten verwekt een mammoetje

anderen daarentegen begroetten het plan met enthousiasme. Tenslotte leid
de de behandeling in het parlement tot een motie van de Kamer waarin de
regering gevraagd werd een wetenschappelijk verantwoord onderwijsplan
te vervaardigen. Deze motie vormde de aanzet tot het OnderwijsplanRutten dat in juli 1951 verscheen. Op basis hiervan schreef Cals de Tweede
O nderw ijsnota, welke uiteindelijk resulteerde in de M am m oetwet van
1963.

Een draak van een amendement
Directe aanleiding voor de wijzigingswet was de herinvoering van de acht
jarige leerplicht, door Gielen tijdelijk teruggebracht tot zeven jaar.184 Door
het aantal leerjaren van het gewoon lager onderwijs (glo) gelijk te stellen
aan de acht jaren leerplicht meende Rutten een aantal problemen op te los
sen. De leerling kon nu de gehele leerverplichting uitdienen op dezelfde
school zonder te hoeven overstappen. Hierdoor werd een drempel opge
worpen tegen 'kortzichtige ouders’ die in het vigerende stelsel hun kinde
ren vrij gemakkelijk van school konden houden.185 Bovendien vergemak
kelijkte de uitbreiding van het gewoon lager onderwijs van de bestaande zes
leerjaren naar acht leerjaren de overstap naar de ambachtsschool en de
land- en tuinbouwschool. Volgens een KB van 6 augustus 1935 werden tot
deze scholen slechts leerlingen toegelaten die zeven jaar lager onderwijs
hadden gevolgd. Het kind zou derhalve bij de bestaande zesjarige lagere
school gedurende een overbruggingsjaar een andere onderw ijsinstelling
moeten bezoeken voordat het kon overstappen naar een van de genoemde
scholen.186 Minister Rutten achtte dit uit pedagogische en didactische over
wegingen verwerpelijk. Een ander belangrijk argument voor de minister
om met een wijzigingswet te komen was het amendement-Van Sleen, dat
tijdens de behandeling van de vorige wijzigingswet in 1948 was aangeno
men. Hoewel de minister en een meerderheid van de vaste onderwijscom
missie zich tegen het amendement hadden uitgesproken, nam een slecht
bezette Kamer het aan. Roosjen (ARP) betitelde het later als 'een amende
ment, dat - in tegenstelling met de persoon, wiens naam daaraan is verbon
den - een draak genoemd moet worden’.187
W at was het geval? Van Sleens amendement beoogde het vglo te stimu
leren. Het vglo dat tijdens de Duitse overheersing was ingevoerd tegelijk
met de achtjarige leerplicht, werd door Gielen in 1948 officieel in de Lageronderwijswet geïncorporeerd. Het vglo werd gegeven als vervolg op zes jaar
gewoon lager onderwijs. Voor een deel van de leerlingen was het vglo de
tussenschakel naar algemeen vormend of beroepsonderwijs, voor een an
der deel vormde het vglo eindonderwijs. Het vglo had daarom een uitgebreider leerplan dan het glo: Duits (tot na de bevrijding), geschiedenis, han
denarbeid en eenvoudige huishoudkunde waren verplichte kost voor vgloleerling en .188 Het vglo leidde vanaf zijn invoering een zieltogend bestaan
omdat vele ouders de Duitse oorsprong bezwaarlijk vonden. Bovendien be
stond over de precieze invulling van het onderwijs nog onvoldoende klaar-
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heid. Gielen wilde echter, nu dit schooltype eenmaal bestond, het vglo een
kans geven zich te bewijzen.
Volgens Van Sleen kreeg het vglo echter onvoldoende ontwikkelings
kansen. Hij was een overtuigd pleitbezorger van het vglo als voorloper van
wat eens de 'maatschappijschool' zou moeten worden, een onderwijsvorm,
welke verwant was aan wat later 'middenschool' en 'basisvorming' ging
heten. In het stelsel van Gielen werd volgens Van Sleen het 'echte' vglo be
dreigd door een 'surrogaat' vglo; zevende en achtste klassen verbonden aan
de gewone lagere school met een iets uitgebreider leerplan. Het vglo was
een apart schooltype en moest derhalve in aparte vglo-scholen worden ge
geven. Ook Van Sleen begreep dat het gebrek aan voldoende schoolgebou
wen dit ideaal vooralsnog in de weg stond. Hij kon zich daarom wel ver
enigen met het plan van Gielen om vglo te geven in speciale klassen ver
bonden aan een gewone lagere school. De voorgestelde zevende en achtste
klassen vormden echter een te grote verschraling van en concurrentie voor
het echte vglo en moesten daarom verdwijnen. Bij amendement lukte hem
dat. Onmiddellijk werd her en der gesuggereerd dat het hier wel eens om
een Pyrrusoverwinning kon gaan.189 Door het gebrek aan voldoende vgloklassen en -scholen was de kans groot dat verschillende leerlingen als ge
volg van het amendement na de zesde klas van verder onderwijs verstoken
bleven.
In het wijzigingsvoorstel van Rutten werd het amendement-Van Sleen
weer teniet gedaan. Het ’surrogaat-vglo’ (zevende en achtste klassen) keerde
terug, terwijl de vglo-klassen verdwenen. De mogelijkheid van aparte vgloscholen bleef gehandhaafd. Volgens Rutten kon men het vglo namelijk
’geen grotere ondienst bewijzen, dan het de ouders door wettelijke maatre
gelen op te dringen'.190 Hij wilde dat het vglo zich op natuurlijke wijze zou
ontplooien. Van rechtstreeks stimuleren kon slechts sprake zijn 'wanneer
de weg, welke moet worden bewandeld, duidelijk voor ogen staat’.191 Mi
nister Rutten verwachtte aanvankelijk weinig tegenstand in de Tweede Ka
mer. In de ministerraad verklaarde Rutten over diverse punten overeen
stemming te hebben bereikt met de onderwijsspecialisten van de Tweede
K am er.192 Hij had Van Sleen er toe kunnen bewegen zijn amendement te
laten vallen. Hierdoor was de weg vrij voor de zevende en achtste klassen.
Daartegenover stond dat ook de CHU een concessie deed, aangezien die par
tij liever geen achtste leerjaar ingevoerd zag. Ook zou er overeenstemming
zijn over de verhoging van de minimumvereiste voor de stichting van
vglo-scholen. Hoe een en ander zich liet rijmen met de uitermate kritische
ontvangst van zijn voorstellen in de Kamer, zal wel een raadsel blijven.

Ondergang van het vglo
Uit het VV werd al duidelijk dat de minister het ontwerp niet zonder slag of
stoot aanvaard zou krijgen. Na de gebruikelijke wisseling van de schrifte
lijke stukken werd nog een nader mondeling overleg tussen de commissie
en minister noodzakelijk geacht.193 De voorstanders van het vglo vreesden
dat de invoering van een zevende en achtste klas aan de lagere school de ba273
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sis ontnam aan het vglo. Zij wilden zesjarig glo met daarna vglo. Heftig
protest was er tegen het voorstel van de minister om de stichtingseis voor
een vglo-school te verzwaren. Dit zou met name in de kleinere gemeenten
de doodklap betekenen voor het vglo. In het VV viel echter ook waardering
te beluisteren voor de plannen van de minister. Volgens 'verscheidene an
dere' commissieleden moest immers worden erkend dat het vglo 'nog altijd
zoekende’ w as.194 Ter staving hiervan verwezen zij naar het adres van de
Nederlandse Onderwijzersvereniging aan de Tweede Kamer, waarin welis
waar een lans werd gebroken voor het vglo, maar ook impliciet werd toege
geven dat de juiste vormen en methoden voor dit onderwijs nog niet voor
handen waren. Onder de gegeven omstandigheden was het wenselijk om
het vglo een goede kans te geven zonder het evenwel verplicht voor te
schrijven. Wel pleitten ook zij voor mildere voorwaarden voor de oprich
ting van vglo-scholen.
De minister hield ondanks de kritiek van de vele leden (PvdA) vast aan
het principe van de achtjarige lagere school. Wel verklaarde hij het zevende
en achtste leerjaar van de glo-school uitsluitend te beschouwen als een
noodmaatregel en was hij bereid, waar mogelijk, toestemming te verlenen
voor de vestiging van een zesjarige glo-school, zelfs wanneer daarmee het
risico werd gelopen dat bepaalde ouders zich hierdoor aan de leerplicht kon
den onttrekken. Minister Rutten kwam bovendien op enkele punten tege
moet aan de wensen van de onderwijscommissie. De voorgestelde beper
king van uren in de achtste klas nam hij terug. Van de beperking werd een
ongunstige uitwerking op het vglo verwacht omdat de ouders hun kind
dan liever naar een achtste klas zouden sturen, zodat het meer tijd kreeg
om bij te verdienen. Het achtste jaar glo èn het tweede jaar vglo kregen
weer de gebruikelijke 22 uren per week. Rutten paste voorts de gunstiger
vglo-leerlingenschaal ( 30-schaal) toe op zowel de achtste als ook de zevende
klas indien het onderwijs het karakter van voortgezet gewoon lager onder
wijs droeg. Dit onderwijs diende dan wel gegeven te worden in een afzon
derlijk lokaal en voor tenminste twintig leerlingen. Anders gold de 36schaal. Voor de hogere leerjaren met een vglo-leerplan stelde de minister
bovendien een vergoeding in het vooruitzicht. De schoolbesturen werden
bovendien gevrijwaard van de financiële nadelen als gevolg van het ver
dwijnen van aparte vglo-klassen. De aan deze klassen verbonden leerkrach
ten konden immers niet tijdig worden ontslagen en moesten als boventallig
worden aangemerkt met alle financiële gevolgen van dien. De verzwaarde
stichtingseis voor een vglo-school werd niet versoepeld. Voor de stichting
van een vglo-school bleven 61 leerlingen vereist in gemeenten tot 50.000
inwoners en 91 in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Dit verze
kerde de vglo-school van ten minste drie leerkrachten met een volledige
dagtaak, hetgeen de minister vanwege de uitgebreide en gedifferentieerde
aard van het onderwijs noodzakelijk achtte. Bovendien garandeerde dit een
optimaal gebruik van de benodigde kostbare apparatuur, zoals keukeninstallaties.195
Het plan van de minister om voorbereidende klassen aan de ambachts
school in te voeren stuitte bij een grote meerderheid van de onderwijs274
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commissie op ernstige bezwaren. Zij vond een kind op twaalfjarige leeftijd
fysiek noch psychisch geschikt voor het volgen van ambachtsschoolonderwijs. Het onderwijs in het voorbereidend jaar was in theorie weliswaar al
gemeen vormend, maar de commissieleden vreesden in de praktijk te tech
nisch georiënteerd onderwijs. Een kind van twaalf was in hun ogen te jong
om al een verantw oorde beroepskeuze te maken. Bovendien zou de
voorbereidende klas tot verdere versnippering leiden en de ontwikkeling
van het vglo en het zevende en achtste leerjaar van de lagere school
frustreren. De maatregel dwong voorts een groot aantal kinderen tot het
volgen van neutraal algem een vormend onderw ijs, omdat het aantal
protestants-christelijke en room s-katholieke ambachtsscholen in verhou
ding tot de neutrale scholen gering was.
Volgens Rutten was de voorziening zowel in het belang van het kind als
van de industrialisatie. Invoering voorkwam dat leerlingen tweemaal van
school moesten wisselen. De zevende klas van de lagere school beschouwde
hij immers als noodmaatregel. De voorbereidende klas vergrootte, aldus de
m inister, de zuigkracht van het nijverheidsonderw ijs, zodat aan een
belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de industrialisatie werd
voldaan (meer geschoolde krachten voor industrie en am bacht). De
m inister deelde het bezwaar van de confessionele partijen tegen het
neutrale karakter van dergelijk onderwijs, maar relativeerde het tevens
door de kanttekening dat in de praktijk leerlingen en leerkrachten veelal
van eenzelfde godsdienstige richting waren. Hij bestreed het argument van
de voortijdige beroepskeuze met de verzekering er persoonlijk op te zullen
toezien dat het voorbereidende leerjaar algemeen vormend zou zijn.
Drie weken na het nader overleg met de onderwijscommissie en enkele
dagen voor het debat in de Tweede Kamer besprak de ministerraad het ont
werp. Van den Brink dacht dat zijn collega van Onderwijs de voorberei
dende klas alleen aanvaard zou krijgen indien hij de Kamer kon meedelen
dat het gehele kabinet achter hem stond. De Raad besloot inderdaad minis
ter Rutten te steunen.196 Zelfs dat zou onvoldoende blijken voor het over
winnen van de weerstand in de Tweede Kamer.

Het 'vglo-complex' van Van Sleen
Van Sleen was van alle voorstanders van het vglo wellicht de vurigste. Hij
betreurde het loslaten van het principe van de zesjarige grondschool met
daarop een tweejarig vglo. In de opzet van de minister zou het vglo niet
'een opvoedingsinstituut van de eerste rang' worden, hetgeen toch ook de
bedoeling van de minister was. Volgens Van Sleen had de ’prae-puber', de
toekomstige geschoolde of ongeschoolde handarbeider, recht op een eigen
school, aangepast en gevormd naar de behoefte van de leeftijd. 'De vorming
van dat deel der Nederlandse jeugd, voor hetwelk het lager onderwijs
eindonderwijs betekent, zal slechts tot haar recht kunnen komen, als zij
plaats vindt in een apart schooltype, dat dan een verbetering moet zijn van
het bestaande vglo.'197 De geëigende naam voor dit schooltype was 'maatschappijschool’, 'omdat toch het doel van de school is, zowel sociaal als psy275
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chologisch gezien, een brug te vormen tussen de zesklassige lagere school
en het leven in de maatschappij’.198 Ook voor die leerlingen die voorne
mens waren naar een ambachtsschool of land- en tuinbouwschool te gaan
zou twee jaar maatschappelijk onderwijs verplicht moeten zijn. Voorlopig
zou echter voor deze leerlingen met een eenjarige opleiding op de maatschappijschool kunnen worden volstaan. In een verre toekomst was incor
poratie van het nijverheidsonderwijs in een vierjarige maatschappijschool
gewenst.
Van Sleen noemde verschillende factoren die de ontwikkeling van het
vglo remden. De koppeling van de zevende en achtste klas aan de voor
gaande jaren, de verhoging van de vereiste leerlingenaantallen voor een
vglo-school en de invoering van de voorbereidende klas aan de ambachts
school waren de voornaamste. De argumenten van de minister vond hij
niet sterk. Alles wat hij tegen het vglo naar voren bracht, kon met evenveel
recht ook tegen de hoogste twee leerjaren van het glo worden aangevoerd.
Ook de door Van Sleen als 'kroongetuige’ opgeroepen ex-m inister van
OKW, Gielen, had dit betoogd in een artikel in het Limburgs Dagblad. Was
er dan wel een goed leerplan voor deze klassen, waren hiervoor wel ade
quaat opgeleide leerkrachten en gold ook hier niet de beperking van het te
kort aan lokalen? De minister beschouwde zelf het zevende en achtste leer
jaar als een noodmaatregel. Daarmee was die regeling veroordeeld. Van
Sleen diende daarom een amendement in ten behoeve van de 'principieel
juiste regeling'. Als regel moest de zesjarige lagere school gevolgd door de
vglo-school gelden, terwijl de achtjarige lagere school als overgangsmaatre
gel behouden bleef voor die streken, waar de minister geen kans zag de
principieel juiste regeling toe te passen.
P eters (KVP) was een van de m ed e-o n d ertek en aars van het
amendement-Van Sleen. Hoewel geen voorstander van het vglo in zijn
bestaande vorm, was hij er van overtuigd dat het kon uitgroeien ’tot
maatschappijschool in de volle betekenis van het woord'.199 Gortzak (CPN)
behoorde eveneens tot de voorstanders van het vglo. Hij stelde zich op het
principiële standpunt dat het onderwijs gedurende de leerplichtige leeftijd
los diende te staan van de maatschappelijke functie, die het kind later zou
willen innemen. De acht leerplichtjaren waren alle noodzakelijk voor de
algemene vorming van het kind. Het ontbreken van een vglo-leerplan,
evenals het tekort aan leerkrachten en gebouwen verweet hij de regering.
Terpstra (ARP) noemde het vglo de voornaamste reden waarom destijds
tot opschorting van het achtste leerjaar was besloten. Het vglo beant
woordde niet aan de verwachtingen en werd niet gewaardeerd door de ou
ders. Ook nu was hij er niet gerust op dat het herstel van het verplichte
achtste leerjaar gunstig zou uitpakken. Zijn conclusie was echter toch dat de
vglo-school een kans moest krijgen om zijn juiste vorm te vinden en zich
te ontwikkelen: 'Als zij goed is, zal zij slagen'.200 Het vglo verplicht voor
schrijven was echter uit den boze en gelukkig deelde de minister dit stand
punt.
De CHU had als enige fractie bezwaar tegen het verplicht stellen van het
achtste leerjaar. De Ruiter meende dat 'het kind na zeven jaar onderwijs te
276

Lager onderwijs

hebben gevolgd, aan de ouders behoort en dat dezen verder moeten beslis
sen, wat er met het kind moet gebeuren'.201 Fractievoorzitter Tilanus wees
op de diverse problemen als gevolg van de herinvoering van de achtjarige
leerplicht, maar hij zou zich er niet tegen verzetten. De zesjarige lagere
school beschouwde hij als een door de Duitsers ingevoerd dogma, maar ook
hiertegen verzette de partij zich niet. Volgens Tilanus pakte minister Rut
ten de kwestie van het vglo tactvol aan. De stichtingseis van 61 leerlingen
voor een vglo-school steunde hij. Minder waardering had Tilanus voor het
optreden van Van Sleen: 'Toen ik het betoog van de heer Van Sleen hoorde
- laat ik het maar eerlijk zeggen -, heb ik een beklemming gevoeld. Ik kreeg
het gevoel - hij vergeve mij, dat ik het zo zeg -, dat hier een vglo-complex
werd afgereageerd.'202 Het felle betoog van zijn collega-kamerlid deed hem
denken aan het beeld van een broedkast met eieren: 'W anneer men de
broedkast goed op temperatuur houdt, niet al te veel aanjaagt en de tempe
ratuur te hoog opvoert, komen er uiteindelijk uit de eieren kuikentjes,
maar wanneer men al te veel stoom geeft, komen er uit de eieren geen kui
kens, maar worden zij gekookt of krijgt men bedorven eieren. Met zoveel
stoom komt ook van het vglo niets terecht.'203 Van Sleen vergeleek hierop
de afwachtende houding van Tilanus met het uitschakelen van de stroom
van de broedmachine waardoor de eieren op den duur 'stinkeieren' wer
d en.204 Het opvoeren van Gielen als kroongetuige vond Tilanus evenmin
bewonderenswaardig. Gielen had de oude en goede gewoonte dat afgetreden
ministers zich niet inlaten met het beleid van hun opvolgers, met voeten
getreden.

Het koekoeksei in het vinkenestje
Terpstra (ARP) schaarde zich ten aanzien van het vglo achter de minister,
maar kantte zich wel tegen de voorbereidende klas aan de ambachtsschool.
Ook land- en tuinbouwkringen wilden voorbereidende klassen instellen:
'Men heeft daar blijkbaar gedacht: wanneer na de zesde klas de kinderen, be
stemd voor ulo-, middelbare en nijverheidsscholen, worden weggetrokken,
willen wij onze jongens er ook niet langer laten in het gezelschap van wat
men als het bezinksel der lagere school beschouwt en waar zij dus maar
weinig meer zullen opsteken (...). Zo breidt de olievlek zich uit.'205 Terpstra
vond het belang van het kind groter dan het belang van de industrialisatie.
'Men onthoude toch het zó jonge kind met zijn rijke en levendige fantasie
zijn jeugd niet door het, met een beroep op de zo nodige industrialisatie, op
twaalfjarige leeftijd reeds het voorportaal van de fabriek in te drijven.'206
Zijn hoofdbezwaar was van principiële aard. Op de lagere school werd im
mers onderwijs gegeven in overeenstemming met de richting van de ou
ders. 'Het nog maar 12 jaar oude kind wordt door de Minister gerukt uit
deze vertrouwde intieme sfeer, die het juist op deze leeftijd zo nodig heeft,
en overgebracht naar de sfeer van de eerste klas van de ambachtsschool. In
meer dan 2 van de 3 gevallen zal dit een neutrale school zijn. Evenzo is
m eer dan 1 / 3 van de land- en tuinbouwscholen neutraal.'207 Terpstra
meende zelfs dat hierdoor een gevaarlijke inbreuk werd gepleegd op de
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Grondwet, waarin het beginsel van de financiële gelijkstelling was vastge
legd. De rijksvergoeding voor het eerste leerjaar van de land- en tuinbouw
scholen zou dan immers 100% moeten bedragen, maar dit was niet het ge
val. Hij waarschuwde de regering voor een onweerstaanbare aandrang om
confessionele ambachtsscholen te stichten.
Van Sleen, Peters en Gortzak keerden zich eveneens tegen de voorberei
dende klas. Van Sleen vreesde dat veel leerlingen aan het vglo onttrokken
zouden worden. Er bleven zo te weinig leerlingen over voor zijn maat
schappijschool in wording. Hij haastte zich hierbij te verklaren dat hij het
belang van ambachtsonderwijs niet gering schatte. Veel kinderen zouden
ten onrechte naar het ulo of middelbaar onderwijs gestuurd worden, in
plaats van naar het am bachtsonderw ijs. De oorzaak hiervan was dat
'spierarbeid niet in aanzien is en dat men meent, dat een jongen alleen zijn
plaats in de maatschappij kan veroveren, wanneer hij, al is het met struike
len en opstaan, een school voor middelbaar onderwijs heeft doorlopen'.208
De concurrentie tussen ulo en ambachtsschool kon beter worden beslecht in
het voordeel van de laatste door een gerichte propaganda voor handenar
beid of een verlenging van het arbeidsverbod tot ten minste vijftien jaar.
Peters karakteriseerde de voorbereidende klas als 'het koekoeksei, dat de
Commissie-Goote in het vinkenestje van dit ontwerp heeft gelegd'.209 'Een
koekoeksei, (...) dat door de baas van de volière met grote reserve en oor
spronkelijke antipathie werd ontvangen, dat vervolgens door hem werd
bekeken en nog eens bekeken en zorgvuldig gekeerd en dat uiteindelijk als
broedsel werd aanvaard, gedachtig het gezegde van Thorbecke, en nu citeer
ik, uit vrees voor uw hamer, Mijnheer de Voorzitter, vestig ik daar uw aan
dacht op, wijlen Thorbecke èn Minister Rutten tegelijk, dat alleen een koe
niet van mening verandert. Ik bedoel alleen maar de voorbereidende klas
aan de ambachtsschool, Mijnheer de Voorzitter.'210 Ook Peters was bevreesd
dat de voorbereidende klas werkte als een poliep die de andere schooltypen,
met name het vglo, hun levensvatbaarheid ontnam. Evenals Terpstra had
Peters principiële bezwaren tegen het plan. Indien de m inister bij zijn
voornemen bleef wilde Peters hierover een uitspraak van de Kamer vragen.
Opmerkelijk was de opstelling van de tweede PvdA-woordvoerder, D. de
Loor. Hij besprak het plan van de voorbereidende klas vanuit pedagogischdidactisch oogpunt en als zodanig had hij er grote waardering voor. Hij
prees de minister die het mogelijk maakte dat voor het eerst in Nederland
een dergelijk experiment - aan zes scholen was reeds een voorbereidende
klas verbonden - plaats vond. De Loor meende dat de voorbereidende klas
datgene was wat 'vele vglo-mensen op dit ogenblik verwachten van een
v glo-sch o ol’.211 De kinderen werden weliswaar vertrouwd gemaakt met
handvaardigheid, maar routine was bijzaak doordat verreweg de meeste tijd
werd besteed aan algemene vorming. Het gevaar dat met name op het plat
teland de vglo-school tot een 'bezinkselklasse' zou verworden wilde hij on
dervangen door combinatie van diverse schoolsoorten (landbouw-, ambachts- en huishoudscholen) in een bepaald centrum van een streek. 'Wan
neer men de vglo-scholen laat leunen tegen deze scholen en dus een combi
natie van scholen maakt, krijgt men in de grond van de zaak één school,
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waardoor een doelmatige spreiding en interne differentiatie veel gemakke
lijker zijn. Bovendien krijgt men grotere klassen voor algemeen vormend
onderw ijs.'212
Tacticus Tilanus haakte gretig in op de woorden van De Loor: 'Hij (De
Loor, PvG ) begon met te zeggen, dat hij zich volkomen aansloot bij hetgeen
de geachte afgevaardigde de heer Van Sleen had betoogd, maar dat nam niet
weg, dat hij lijnrecht tegen hem inging. Maar dat mag in een materie als
deze niet schaden. Het gaat niet om een politieke kwestie, het gaat om een
zakelijk inzicht wat het beste is, dat wij ons volk kunnen geven, en in zulke
omstandigheden hoeven wij ons niet te schamen om te zeggen: ik ben het
met de geachte afgevaardigde van mijn eigen partij niet eens.’213 Tilanus
had ook geen overwegend principieel bezwaar tegen de voorbereidende
klas. Het aantal confessionele ambachtsscholen was groeiende. 'Er blijft op
alle scholen gelegenheid om godsdienstonderricht te geven, ook in de voor
bereidende klassen van de ambachtsscholen. Ook in geestelijk opzicht, al
gaan mijn wensen in dit opzicht verder, kan ik dit bezwaar niet als zo ern
stig voelen.'214 Deze opmerking wekte bij Van Sleen en Peters de nodige
verwondering. Van Sleen zag in de woorden van Tilanus zelfs een door
braakgedachte. 'Ook hier zou kunnen gelden het woord, dat er meer vreug
de is over één "zondaar", die zich bekeert, enz.', schertste Van Sleen.215
Vanzelfsprekend bestreed Tilanus deze interpretatie. De voorbereidende
klas was slechts een redelijk alternatief voor de vigerende overgangs
bepaling. De beste oplossing was een overgang naar de ambachtsschool na
zeven jaar algemeen vormend onderwijs op een bijzondere school.

Rutten tracht de tegenstellingen te verzoenen
Minister Rutten wilde er geen twijfel over laten bestaan dat hij persoonlijk
voorstander was van het vglo. Wel moest hij het vglo 'beschermen' tegen
al te enthousiaste voorstanders van dat schooltype. 'W at mij van hen
scheidt is, dat zij thans vooral meer vglo-scholen wensen en ik allereerst be
tere vglo-scholen’, aldus de minister.216 Voor goed vglo was samenwerking
tussen het lager onderwijs en nijverheidsonderwijs noodzakelijk. 'Om na
het zesde leerjaar verantwoord onderwijs te krijgen, dat anders is dan het
gewone lager onderwijs en toch geen nijverheidsonderwijs is, zal eensdeels
van de zijde van het lager onderwijs en anderzijds van het nijverheidson
derwijs naar elkaar toe moeten worden gewerkt. Dat is bovendien in het
belang van beide takken van onderwijs, want het lager onderwijs wenst
terecht de vglo-school geleidelijk op een zodanig niveau te brengen, dat
deze de algemene belangstelling en waardering van de ouders zal krijgen'.
En: 'Het nijverheidsonderwijs van zijn kant wil vernieuwen (...) voorna
m elijk door zijn onderricht meer algemeen vormend te maken van het
begin tot het einde.'217 Er bestond geen tegenstelling tussen het vglo en de
voorbereidende klas. Beide waren gericht op het kind met een praktisch
gerichte intelligentie. Bij het vglo lag de klemtoon op onderricht van leer
lingen die later tot de 'ongeschoolde en ongeoefende' arbeiders gingen be-
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horen, terwijl bij de voorbereidende klas het accent lag op de algemene vor
ming van de toekomstige geschoolde arbeider.
Rutten schetste kort zijn perspectief voor het vglo en de voorbereidende
klas. 'Ik doe het met een kloppend hart, omdat ik leef in de vreugdevolle
verwachting, dat aan alle partijen, die aan het woord zijn geweest, mis
schien een punt kan worden aangegeven, waarin wij alle meningen kun
nen sam envoegen'.218 De bewindsman verwachtte dat het vglo en de voor
bereidende klas in een niet ver verwijderde toekomst zouden uitmonden
in één schooltype: 'Dan moge het worden het onderwijsinstituut, dat de
heer Peters wenst.'219 De voorbereidende klas was derhalve te zien als een
tijdelijke overgangsmaatregel. Ook het vglo was geen sluitstuk. 'Het zal,
naar ik verwacht, al of niet onder andere naam overgaan in, wat men dan
noemt, de maatschappijschool, de school voor al diegenen, die niet naar
in tellectu eel gerichte on d erw ijsinrichting en gaan. En ook na die
m aatschappijschool zie ik voor een minder nabije toekomst de wense
lijkheid van een voortgezette partiële leerplicht. Hiervoor zullen echter
geduld en nog vele onderhandelingen nodig zijn.'220 Door de experimenten
met de voorbereidende klas kreeg het vglo de tijd voor een normale
ontw ikkeling en verm inderde de kans op een m islukking. Het gaf
bovendien een rem op de zuigkracht van het ulo. Een herstel van de oude
toelatingseis, dus pas na zeven jaar lager onderwijs overgang naar de
am bachtsschool, was voor Rutten onbespreekbaar. Dit zou een ernstige
daling van het aantal aanmeldingen tot gevolg hebben. Ruttens opmerking,
'Met m ijn am btgenoot van Econom ische Zaken durf ik dit niet te
bespreken', sprak boekdelen over het belang dat werd toegekend aan de
industrialisatie en de behoefte aan geschoolde arbeiders.221
De principiële bezwaren van Terpstra en Peters tegen de voorbereidende
klas konden door Rutten niet worden weggenomen. Deze klassen waren in
derdaad veelal neutraal en konden niet in dezelfde mate als het lager on
derwijs rekening houden met de verschillende levens- en wereldbeschou
wingen van de ouders. Toch gloorde er hoop: 'Wanneer de maatschappij
school, het herdoopte vglo, verrijkt uit het nijverheidsonderwijs, boven
dien, naar ik hoop, verrijkt vanuit het land- en tuinbouwonderwijs, het ka
rakter draagt van algemeen vormend lager onderwijs, zal deze ongetwijfeld
onder de gelijkstelling vallen.’222 Dit hield dus ook in dat het algemeen
vormend onderwijs in de voorbereidende klas aan de land- en tuinbouw
scholen voor 100% gesubsidieerd zou worden.
Om zijn voorstel tot invoering van een voorbereidende klas kracht bij te
zetten maakte Rutten gewag van de besprekingen in de ministerraad, die
unaniem voorbereidende klassen wenste. Voorts hadden de Onderwijsraad,
de commissie-Kramer, de Nederlandse Technische Unie en de grootst mo
gelijke meerderheid van de Stichting van de Arbeid zich achter het plan ge
schaard. Aan het slot van zijn repliek merkte de bewindsman op dat zuiver
formeel de voorbereidende klas niets te maken had met het wetsontwerp,
maar hij voegde er aan toe: 'Het zou echter voor mij een-wapen-uit-mijnhand-slaan betekenen indien men zou zeggen: geen voorbereidende klas
se.'223 Het antwoord van de minister overtuigde de Kamer onvoldoende. De
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kamervoorzitter werd ingeseind dat een motie op komst was. De voorzitter
verdaagde even voor m iddernacht de vergadering tot de volgend dag,
omdat geen van de kamerleden op dat tijdstip nog wenste te reageren.

Kamer vraagt wetenschappelijk verantwoord onderwijsplan
Duidelijk was dat een groot deel van de Kamer grote moeite had met de
voorbereidende klas. Enerzijds werd een nadelige uitwerking gevreesd op
het toch al zieltogende vglo, anderzijds waren er principiële bezwaren tegen
het plan. De oppositie tegen het plan leek vrijwel kamerbreed. Dat de CHU
wel zijn goedkeuring aan het plan hechtte kwam niet helemaal als een ver
rassing; haar liefde voor het vglo was nu eenmaal niet zo groot. De CHU
achtte de principiële bezwaren bovendien overkomelijk. Gaandeweg het de
bat was echter gebleken dat de partijen intern niet eensgezind waren. Zo
toonde De Loor zich, in tegenstelling tot zijn fractiegenoot Van Sleen, een
fervent voorstander van de voorbereidende klas. Maar ook binnen de
andere partijen waren zowel voor- als tegenstanders te vinden. Het debat in
de Eerste Kamer toonde dit duidelijk aan, zoals later nog zal blijken.
Onderlinge besprekingen tussen de fracties van KVP, PvdA en ARP leid
den uiteindelijk tot een uitvoerige motie, ondertekend door Peters, Terp
stra, Van Sleen, J.G. Stokman (KVP), B.A.A. Engelbertink (KVP) en Chr.J.M.
Mol (KVP). Het doel van de motie was tweeledig. In de eerste plaats werd
beoogd een halt toe te roepen aan de uitbreiding van de voorbereidende
klassen aan de ambachtsschool door handhaving van het KB van 6 augus
tus 1935, dus toelating tot de ambachtsschool pas na de zevende klas of na de
eerste klas van het vglo. Deze clausule in de motie was als compromis be
doeld. De bestaande (zes) klassen werden getolereerd als experiment, maar
dit aantal mocht niet worden uitgebreid. Dit was althans de uitleg die Peters
en Van Sleen gaven aan dat deel van de motie. Van Sleen had uit de woor
den van de minister begrepen dat ook hij de voorbereidende klas enkel
wilde gebruiken als experiment om ervaring op te doen voor de maat
schappijschool. Hij meende derhalve te kunnen concluderen: 'Wij staan nu
veel dichter bij elkaar dan welk lid van de onderwijscommissie zich wel
heeft kunnen dromen.'224 Als het een beperkt experiment bleef, verzette hij
zich daar niet tegen. Tilanus daarentegen meende dat ook een stringentere
interpretatie mogelijk was waardoor zelfs de experimenteerklassen niet wa
ren toegestaan.
In de tweede plaats beoogde de motie de totstandkoming van een 'weten
schappelijk verantwoord plan van onderwijsvoorzieningen' om te komen
’tot een sluitend geheel ter uitvoering van de achtjarige leerplicht. (...) mede
ter voorkoming van een prejudice ten nadele van een der na te noemen
ond erw ijsvoorzieningen, m oet w orden aangestuurd op gelijktijd ige
vaststelling en invoering van richtlijnen voor gecoördineerde leerplans
voor scholen van Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, Lager Nijverheids
onderw ijs en Lager Land- en Tuinbouw onderw ijs'.225 Voorts dienden
bevredigende w ettelijke normen voor de oprichting en instandhouding
van dergelijke bijzondere en openbare scholen te worden gesteld. Het plan
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moest de vrijheid van onderwijs in acht nemen en diende ter beoordeling
aan de Kamer te worden overlegd.
De motie was een uiting van onvrede over het tot dusverre gevoerde on
derwijsbeleid. Peters hierover: 'Onze naoorlogse onderw ijspolitiek heeft
zich gekenmerkt als stukwerk. Zeer belangrijk stukwerk vaak, met bewon
derenswaardige energie en voortvarendheid aangepakt en uitgevoerd en
van niet te ontkennen historische waarde. Maar het bleef stukwerk. De ene
commissie, sub-commissie en commissie ad hoc na de andere is ingesteld.
Het krioelt van commissies in ons land. Ik geloof, dat er nauwelijks nog een
intellectuele Nederlander te vinden is, die niet lid van een of andere com
missie is geweest of dat nog is. Ook onderwijs heeft zich daaraan bezondigd.
Maar de ene grote opdracht tot diepgaande bestudering van het onderwijs
vraagstuk in zijn geheel, zoals wij dat in Zweden hebben gezien, ontbreekt
tot heden. Nochtans lijkt deze opdracht mij noodzakelijk, willen wij ooit
tot een systeem geraken, dat tot in zijn onderdelen verantwoord is. Ook is
dit noodzakelijk uit een oogpunt van, wat ik zou willen noemen, politieke
hygiëne. Vanaf het ogenblik, dat men het eens geworden is over een groot,
alle geledingen omvattend, plan, na diepgaand wetenschappelijk onder
zoek, komen de veelvuldige ruzies in ons Parlement, maar vooral daarbui
ten, als het gaat om onderwijsaangelegenheden, niet meer voor. Bij de in
diening van dit wetsontwerp hebben wij gezien, dat ieder, die er direct bij
betrokken is gew eest, gebom bardeerd werd m et rapporten, brieven,
telefoontjes, enz. Bijna elke groep verdedigt uitsluitend haar eigen standje,
m aar iem and, die het geheel daarbij in ogenschouw neem t, is een
zeldzaamheid. Ook hier is aan de hand van zo'n plan een zekere pacificatie
mogelijk. Deze kant van het leven wordt dan misschien minder prettig en
minder interessant in Nederland - burenruzies geven nogal eens kleur aan
het leven - maar dat nemen wij gaarne op de koop toe. Het kind en de maat
schappij zijn er alleen maar mee gebaat.'226
Ook bij dit wetsontwerp manifesteerde zich volgens Peters weer de
'pijnlijke afwezigheid’ van een in concreto uitgewerkt en scherp omlijnd
plan. Voortaan was het noodzakelijk dat iedere volgende stap opvoedkun
dig, onderwijskundig, zielkundig, m aatschappelijk én financieel verant
woord was. De Kamer diende hierbij te worden betrokken. Zeer ingrijpende
maatregelen als die van de voorbereidende klas waren niet toelaatbaar als
deze buiten de Kamer om bij eenvoudige circulaire genomen werden,
meende ook Terpstra.
De Loor vond de motie overbodig. Uit de motie sprak een te sterke voor
keur voor het vglo: 'Ik heb liever, dat een jongen goed timmeren leert dan
dat hij na 8 jaar van school gaat en niets aan vakkennis in handen heeft. Ik
prefereer de fiere, zelfbewuste arbeider, die kan zeggen: ik kan wat in de
maatschappij boven de ongeschoolde.’227 Tilanus verbaasde zich over de
brede steun voor de motie. 'Wanneer deze motie was voorgesteld door de
geachte afgevaardigde de heer Van Sleen, dan had ik dit van zijn kant kun
nen begrijpen. De politieke opvattingen van de heer Van Sleen gaan in de
richting van planpolitiek, Staatsbemoeiing en Staatsinmenging en het zijn
deze gedachten, die in de motie zijn neergelegd. Tot mijn verbazing heb ik
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gezien, dat warme voorstanders van het vrije onderwijs hun naam daaraan
hebben gegeven.'228 Tilanus had geen behoefte aan 'een keurslijf'. Hij ver
wachtte er ook weinig heil van 'omdat wij nu eenmaal zitten met het histo
risch gewordene. (...) Hetgeen er is, kunnen wij niet afbreken; wij moeten er
op voortbouwen.'229

Motie en amendementen in stemming
Minister Rutten zegde de Kamer toe om voorshands geen uitbreiding te ge
ven aan het experiment met de voorbereidende klas. 'Het komt mij dood
eenvoudig in mijn plannen niet te pas’, aldus de minister.230 Hij hield daar
bij nog wel een slag om de arm. 'Het komt mij niet raadzaam voor, dat de
Kamer, zoals de heer De Loor reeds duidelijk heeft gezegd, op dit ogenblik
een stringente beperking van de voorbereidende cursussen zou vastleggen.
Ik ben voornemens, alvorens eventueel tot uitbreiding over te gaan, dit niet
anders te doen dan na overleg met de Onderwijscommissie van de Kamer.
In dat opzicht kan de Kamer dus gerust zijn.'231 Rutten zegde eveneens toe
tijdig in contact te treden met de Kamer indien er meer concrete plannen
bestonden ten aanzien van het vglo, c.q. het nieuwe schooltype waartoe het
vglo en de voorbereidende klassen werden omgesmolten. Tegen de alge
mene strekking van de motie bestond derhalve bij de minister geen be
zwaar. De motie werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De CHUafgevaardigden verzochten aantekening tegen te hebben gestemd.
Na de algemene beraadslagingen begon de artikelsgewijze behandeling.
Daarbij kwamen ook de diverse amendementen ter sprake. Voornaamste
punt was de positie van het vglo in het wetsontwerp.
Het ontwerp-Rutten stelde de achtjarige lagere school als regel, met in de
zevende en achtste klas zo mogelijk op de praktijk gericht onderwijs zoals
op de vglo-scholen. Als uitzondering op die regel konden afzonderlijke
tweejarige vglo-scholen gesticht worden. Een tweetal amendementen van
Van Sleen (m edeondertekend door Peters, De Loor, en de PvdA'ers
G.J.N.M. Ruygers, J. de Kadt en N. Stufkens) beoogden deze verhouding om
te keren: de zesjarige school met tweejarig vglo als regel. Waar dit systeem
niet te verwezenlijken was kon, tot een nader bij de wet te bepalen datum,
onderwijs worden verzorgd door de achtjarige school.
Terpstra noch Tilanus had overwegende bezwaren tegen het amende
ment. Wel plaatsen zij enkele kanttekeningen. Zo meldde Terpstra dat van
de 7000 lagere scholen er slechts 200 vglo-scholen waren. Voor het overgrote
deel moesten derhalve vergunningen worden verleend met alle admini
stratieve rompslomp van dien. Daarenboven kon zich het volgende pro
bleem voordoen. In een bepaalde gemeente kon wel plaats zijn voor een
openbare, maar niet voor een bijzondere vglo-school. Mocht dan de bijzon
dere gewone lagere school geen acht jaren hebben, omdat er een openbare
vglo-school gesticht kon worden? Van Sleen haastte zich te verklaren dat
met beide richtingen, openbaar en bijzonder, afzonderlijk rekening gehou
den moest worden. Indien de minister dit mondeling zou toezeggen was de
zaak opgelost. Rutten wilde dit wel, maar hij had ernstige bezwaren tegen
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het opnemen van de zesjarige school in het corpus van de wet. Ook in de
naaste toekomst kon een zevende en achtste klas niet worden gemist,
meende hij. Daarom was de achtjarige school in de elementaire bepalingen
van de wet geplaatst en niet in de overgangsbepalingen. Gezien de brede
steun van het amendement ging Rutten echter niet zo ver dat hij zich er
'absoluut’ tegen verzette. 'Ingeval de Kamer er echter op staat, dat de 8-jarige school (...) in de overgangsbepalingen moet worden opgenomen, meen
ik de vraag te moeten stellen, of men voor deze redactie niet beter een an
dere in de plaats kan stellen.'232
Van Sleen had hiertegen geen bezwaar. De discussie werd daarna al snel
volkomen ondoorzichtig en chaotisch, iets wat Rutten blijkbaar wel vaker
overkwam. Het Vrije Volk schreef: 'Deze, overigens achtenswaardige en
kundige bewindsman, geeft altijd wel enige reden tot hilariteit. Op hem rust
het noodlot, dat de parlementaire procedure hem strijk en zet parten speelt.
Op een gegeven moment bleek men hem de verkeerde tekst van een amen
dement in handen te hebben gegeven. De minister was daarover in allen gemoede zeer ontdaan en er volgde een schorsing van een uur, waarin hij
met de onderwijscommissie uit de Kamer overleg pleegde om de in de tech
niek vastgelopen discussie weer op gang te brengen.'233 Deze besprekingen
leidden tot een compromis. Van Sleen wijzigde zijn am endement dat
vervolgens door Rutten werd overgenomen. Minister Rutten kreeg ten dele
zijn zin doordat de achtjarige lagere school als overgangsmaatregel werd
aanvaard. Daarnaast werd het stelsel van Van Sleen in de wet opgenomen.
Met ingang van een nader te bepalen datum zou de zesjarige grondschool
en daarop aansluitend het vglo regel worden. Een nieuw wetsontwerp was
dus nodig om de overschakeling van stelsel-Rutten naar stelsel-Van Sleen
te regelen. Praktisch gezien veranderde er weinig, maar werd in de wet wel
het vglo als ideaal voor de toekomst opgenomen.
Restte nog de kwestie van de verzwaarde stichtingseisen voor een vgloschool. Op het desbetreffende artikel had Van Sleen eveneens een amen
dement ingediend. Hij wilde de bestaande eisen handhaven. Rutten had
echter ernstige bewaren 'om niet te zeggen: bezwaren die het voor mij on
aannem elijk m aken'.234 De minimumeis van 61 leerlingen was met zorg
gekozen omdat dit getal recht gaf op drie leerkrachten en dit beschouwde hij
als een minimum voor de vglo-school. Bovendien had hij uit financieel
oogpunt bezwaar tegen te kleine schooltjes. Om toch gedeeltelijk aan de
wens van Van Sleen tegemoet te komen stelde de minister voor de mini
mumeis te verlagen van 61 naar 51 leerlingen en daarbij ook drie leerkrach
ten toe te staan. Van Sleen handhaafde echter zijn amendement. De onder
wijscommissie bleek verdeeld. Drie leden stemden voor, drie leden tegen.
De Tweede Kamer verwierp het amendement uiteindelijk met 43 tegen 31
stemmen. De PvdA en VVD stemden voor, evenals de KVP'ers Peters en J.J.
de Haas 235
De eindstemming over het wetsontwerp werd veiligheidshalve enkele da
gen aangehouden, zodat in de tussentijd kon worden nagegaan of door de
vele wijzigingen geen oneffenheden in het ontwerp waren geslopen. Het
wetsontwerp passeerde de Tweede Kamer uiteindelijk zonder hoofdelijke
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stemming. De SGP, die principiële bezwaren kende tegen de invoering van
de achtjarige leerplicht, en de CPN verzochten aantekening tegen te hebben
gestemd.

Eerste Kamer contra Tweede Kamer
De Eerste Kamer stond duidelijk welwillender tegenover de plannen van
minister Rutten. Het was opmerkelijk dat vrijwel alle fracties hun geest
verwanten in de Tweede Kamer afvielen. De algemene kritiek was dat, zo
als KVP-senator Van Velthoven het verwoordde, in de Tweede Kamer 'te
uitsluitend de Lager-onder wijs wereld aan het woordT was geweest.236 In de
'koude oorlog' tussen de pleitbezorgers van het lager onderwijs enerzijds en
die van het nijverheidsonderw ijs anderzijds kozen alle niet-com m unistische fracties in de Eerste Kamer het kamp van de laatste.237 De CHU
mengde zich helemaal niet in het debat.
J. Cramer (PvdA), de eerste spreker, zette direct de toon van het debat. Hij
was vol lof over de moed van minister Rutten door middel van de voorbe
reidende klassen een goede aansluiting te creëren met de lagere school. Hij
pleitte voor uitbreiding van het aantal klassen als voldoende ervaring met
de experimenteerklassen was opgedaan. In gelijke zin lieten W.C. Wende
laar (VVD), Van Velthoven (KVP) en J. Schipper (ARP) zich uit. Cramer
verklaarde waarom de vrees voor invoering van voorbereidende klassen
misplaatst was. Het vglo kwam niet in het gedrang, want tussen beide on
derwijsinstituten bestond geen tegenstelling en het ene sloot het andere niet
uit. Beide waren, elk voor een geheel andere categorie leerlingen, onont
beerlijk. Men diende rekening te houden met de gevarieerde intelligentieopbouw van de leerlingen in het lager onderwijs. Voor de 'senso-motorisch
en theoretisch niet begaafde jeugd' waren goed geoutilleerde vglo-scholen
noodzakelijk, terwijl de groep jongens met voldoende 'praktische èn intel
lectuele intelligentie èn senso-motorische vaardigheid' thuis hoorden in de
voorbereidende klassen.238 Cramer stelde dat voorbereidende klassen ook
uit sociaal-economisch oogpunt onontbeerlijk waren. Door het gebrek aan
geschoolde arbeidskrachten kwam het welslagen van de industrialisatie in
gevaar. Ook W.C. Wendelaar, Schipper en Van Velthoven onderstreepten
het belang van de industrialisatie. Van Velthoven meende dat veel
'volkskracht en levensvreugde' teniet werd gedaan doordat veel ouders
'door traditie en vaak ook door onverstand en door ijdelheid' gedreven
hun kinderen naar het intellectualistische onderwijs stuurden terwijl die
kinderen beter tot hun recht zouden komen in het technisch gerichte on
derwijs. De communistische afgevaardigde }. van Santen daarentegen be
schouwde de voorbereidende klas als een concessie aan het grootkapitaal en
in strijd met de door hem bepleitte acht jaar algemeen vormend onderwijs.
Cramer deelde niet de vrees van sommige Tweede-Kamerleden, onder
m eer partijgenoot Van Sleen, dat de vglo-school een 'bezinkselklasse en
vergaarbak' werd. Deze denigrerende en beledigende termen pasten ook
niet bij de 'grote normale groep (...) welker intellectuele en practische intel
ligentie niet toereikend is om andere vormen van voortgezet onderwijs te
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volgen'.239 Het vglo diende voor deze leerlingen een op hun persoonlijk
heidsstructuur afgestemd onderwijs te verzorgen en het vervulde daarmee
een uitermate belangrijke functie, meende Cramer. 'In onze zo gecompli
ceerde maatschappij dreigt juist deze groep op grond van haar relatief intel
ligentiepeil het kind van de rekening te worden, terwijl de hierdoor ont
stane labiliteit bij dit deel van de bevolking op haar beurt weer een haard
van onrust en onevenwichtigheid in ons m aatschappelijk bestel kan wor
den.’ 'Onze democratie staat en valt er daarom mede, of wij er in zullen sla
gen deze grote, normale groep van onze bevolking, de algemene vorming
en burgerzin bij te brengen, die zij zozeer van node heeft.’240 Vandaar ook
Cramers voorstel om leerlingen die enige malen hadden gedoubleerd al na
de vijfde klas van de lagere school toe te laten tot de vglo-school. 'Uit deze
uiterst labiele groep worden de klanten voor de Voogdijraad, Pro Juventute
en andere instellingen op sociaal en justitieel gebied gerecruteerd. Ik spreek
hier (...) uit eigen ervaring, uit eigen dagelijkse ondervinding en waarne
ming. Het is dat deel van de Nederlandse jeugd, voor wie na het verlaten
van de lagere school het driften- en instinctleven hoogste "norm" is.'241
Door zijn voorstel wilde hij althans 'een deel der asphaltjeugd' voor 'maat
schappelijke en geestelijke ontreddering' behoeden.242 Cramer onderstreep
te dus zowel het belang van een voorbereidende klas als het belang van
goed vglo. Hij was dan ook zeer in zijn sas met het amendement-Van Sleen
dat door de minister was overgenomen. Voorts was wel noodzakelijk dat de
minister de door de drie pedagogische centra ontworpen pedagogisch-didactische proefnemingen en de applicatiecursussen financieel ondersteunde.
W oltjer (ARP) was veel minder enthousiast over het wetsontwerp zoals
dat na de vele wijzigingen voor hem lag. Hij prefereerde het wetsontwerp
in zijn oorspronkelijke vorm. Het aangepaste ontwerp kwalificeerde hij als
een 'ingewikkelde en tweeslachtige regeling (die) tot tal van moeilijkheden
en onzekerheden aanleiding (kan) geven'.243 Met name over de voor- en
nadelen van het vglo kon getwist worden. Toch wilde ook hij dit schooltype
de gelegenheid niet onthouden zijn levensvatbaarheid te bewijzen. Ook het
gewoon lager onderwijs na de zesde klas diende evenwel deze mogelijkheid
te krijgen. Woltjer vond het merkwaardig, het zelfs iets tragisch hebben, dat
de minister in zijn MvA aan de Eerste Kamer het uiteindelijke compro
misvoorstel verdedigde tegen de kritiek van hen die het oorspronkelijke
ontwerp prefereerden.244 Hij had liever gezien dat de achtjarige leerplicht na
de bevrijding ongedaan was gemaakt en dat eerst eens rustig bekeken werd
hoe de zaak het best kon worden aangepakt. Nu ging men voort als met het
schip van Theseus waaraan in de loop der eeuwen zoveel gerepareerd was,
dat met recht kon worden afgevraagd of het nog het oude, of een nieuw
schip was. Bovendien bevatte het ingrijpende wetsontwerp weer vele
oneffenheden zodat W oltjer nogmaals aandrong op de grootste zorg
vuldigheid bij de voorbereiding van wetten.
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Rutten verheugd over steun voor voorbereidende klassen
Minister Rutten kon tevreden concluderen dat in de Eerste Kamer over de
hoofdzaken van het ontwerp een communis opinio bestond. Slechts over
de doelmatigheid en de ontwikkeling van het vglo als zelfstandig school
type liepen de verwachtingen uiteen. Maar ook de sceptici wilden het vglo
een kans geven om zich te ontplooien en te bewijzen.
Bijzonder content was Rutten met de beschouwingen over de voorberei
dende klassen. 'Het verheugt mij, dat het experiment: "Voorbereidende
klas" algemene goedkeuring heeft gevonden in deze Kamer en natuurlijk
verheugt het mij nog meer, dat er pleitbezorgers voor zijn opgestaan. Bij
mijn weten heeft niemand uit deze Kamer, dat experim ent afgekeurd.'
Hierop ging de minister nog eens vrijuit in op de psychologische en peda
gogische waarden van de voorbereidende klas, daarbij de nadruk leggend op
het algem een vorm end karakter. Rutten wees evenals Cram er, Van
Velthoven en Schipper op de sociaal-economische motieven die aan de
maatregel ten grondslag lagen, maar hij verzuimde niet te beklemtonen dat
het primair om het belang van de kinderen ging en niet allereerst om dat
van de maatschappij.
Vervolgens besprak de minister de wensen van de verschillende spre
kers. Op de betreffende vraag van Cramer zegde de bewindsman toe finan
ciële steun te zullen verlenen aan de pedagogische centra. Het voorstel van
Cramer bepaalde leerlingen na de vijfde klas te laten overgaan naar een
vglo-school, kon hij niet honoreren omdat de wet dit verbood. De gedachte
was hem echter sympathiek en in de toekomst te overwegen. Over het
nieuwe schooltype, 'de m aatschappijschool', bleef de minister vaag. 'Dat
nieuwe schooltype kan een idool zijn; het komt misschien nooit tot stand,
misschien ook wel.'245 Vooral Wendelaar en Van Velthoven hadden bij die
maatschappijschool kritische kanttekeningen geplaatst. Op de vraag van
W endelaar of het niet raadzaam was een staatscommissie en een perma
nent adviescollege in te stellen, om te komen tot een deugdelijk grondplan
zoals in de motie-Peters-Van Sleen gevraagd, antwoordde de minister ont
kennend. De Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de minister
voldeed uitstekend en op het departement werd alle zorg aan het opstellen
van een dergelijk plan besteed. Een termijn kon hij Schipper, die daar om
gevraagd had, niet noemen. W at betreft de vraag of het gaat over een plan,
dat binnen korte tijd zou kunnen worden uitgevoerd en gerealiseerd, mag
het, meen ik, voor een Minister geen punt van belang zijn of dit onder zijn
bewind nog zal gebeuren of niet.'246
Toch lichtte Rutten alvast een klein tipje van de sluier op: 'Ik vermoed,
dat het midden moet worden gezocht tussen een wetenschappelijke en een
journalistieke opzet. Met een journalistieke opzet zal men niet tevreden
zijn; men wenst een deskundig verantwoord plan van onderwijsvoorzie
ningen. Indien het een wetenschappelijk verantwoord plan zou moeten
worden, zou er een aantal jaren mede gemoeid zijn (terwijl men) mij te
verstaan (heeft) gegeven dat men de volgende wetsontwerpen, waarvoor
men eventueel zal komen te staan, wil beoordelen tegen de achtergrond
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van een deskundig en omvangrijk plan.’247 Op een vraag van Schipper zei
hij met de uitbreiding van voorbereidende klassen niet te willen wachten
op een dergelijk plan. Indien uitbreiding wenselijk of noodzakelijk was, zou
hij hierover in overleg treden met de vaste commissie voor Onderwijsza
ken, zoals hij eerder had toegezegd.

Onbezzvaardheid des gemoeds
De Eerste Kamer had aan het einde van het debat nog een verrassing in
petto. Nadat de vergadering een klein half uur was geschorst na het ant
woord van de minister, nam Cramer het woord om een toelichting te geven
bij een motie die door alle fracties werd gesteund, met uitzondering van de
communistische. Uit het debat was gebleken, aldus Cramer, dat op het punt
van de aansluiting van het lager onderwijs aan de vglo-scholen enerzijds
en aan de ambachtsscholen en lagere land- en tuinbouwscholen anderzijds,
grote overeenstemming bestond tussen de verschillende fracties. Zij achtten
het van belang deze overeenstemming concreet en met zoveel woorden in
een motie vast te leggen. Door deze kwestie, zo technisch en gecompliceerd,
op hoofdpunten in een motie samen te vatten, kon bovendien duidelijk
heid verschaft worden. In de motie-Cramer oordeelde de Eerste Kamer 'dat
zowel behoefte bestaat aan algemeen vormend lager onderwijs na het 6de
leerjaar (hetzij in scholen voor voortgezet gewoon onderwijs, hetzij in het
7de en 8ste leerjaar van scholen voor gewoon lager onderwijs) als aan voor
bereidende klassen aan ambachtsscholen en lagere land- en tuinbouwscho
len’.248 Daarom sprak de Eerste Kamer het vertrouwen uit 'dat de Regering
met bekwamen spoed de instelling van voorbereidende klassen aan ge
noem de onderw ijsinstituten zal bevorderen'.249 De motie werd zonder
hoofdelijke stemming aangenomen met de aantekening dat de CPN-fractie
had tegengestemd.
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De Tweede Kamer zal wel op haar neus kijken; zij gaf de minister
stelten om zich sneller op de weg naar de onderwijsvernieuwing te
bewegen, de Eerste Kamer bond hem rolschaatsen onder.’
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De minister verklaarde geen bezwaar te hebben tegen de motie; een un
derstatement! Immers, met deze uitspraak van de Eerste Kamer op zak
stond Rutten aanzienlijk sterker op het moment dat hij de tegenstand van
de Tweede Kamer tegen de voorbereidende klassen wilde breken. De motieCramer betekende ook een ondersteuning voor het industrialisatiebeleid
waardoor hij met een gerust hart zijn collega van Economische Zaken on
der ogen kon komen. Bij de houding van minister Rutten kan echter een
vraagteken worden geplaatst. Was dit geen fraai staaltje van opportunisme?
Kon de minister bij de behandeling van de motie-Peters-Van Sleen instem
men met de algemene strekking zonder in de Eerste Kamer bezwaar te ma
ken tegen de motie-Cramer? Formeel sloot de ene motie de andere niet uit,
maar duidelijk was dat de strekking van de motie-Peters was om de voorbe
reidende klassen een halt toe te roepen, terwijl de motie-Cramer juist ten
doel had het aantal klassen te vermeerderen. Ook in de parlementaire pers
werden dergelijke vragen opgeworpen. Zo was de Volkskrant 'onder de in
druk van de onbezwaardheid des gemoeds, waarmee de minister van On
derwijs zich tegenover de inhoud der beide moties heeft gesteld. Want dit
betekent uiteraard, dat de minister op de onderlinge verhouding der moties
een wat andere kijk heeft; dat hij meent, aan de voornaamste wensen der
beide Kamers tegelijk te kunnen voldoen'.250
Conclusie
Het wetsontwerp tot wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 was het be
langrijkste wetsontwerp op onderwijsgebied dat in de periode Drees-Van
Schaik aan de orde kwam. Het had de warme belangstelling van het parle
ment en ook in de onderwijswereld leidde het tot veel commotie. De her
invoering van de achtjarige leerverplichting was vrijwel onom streden.
Over de kernvraag van het voorstel: hoe zijn de aansluitingsproblem en
tussen het lager onderwijs en het nijverheids- en land- en tuinbouwonder
wijs te ondervangen, liepen de meningen ver uiteen. Het debat mondde
uiteindelijk uit in uitvoerige beschouwingen over de invoering van een
voorbereidende klas aan de ambachtsschool, de positie van het vglo en de
noodzaak van een onderwijsplan.
Uit zijn toelichting op het ontwerp in de ministerraaad bleek dat Rutten
vooraf met de onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer op bepaalde
punten overeenstemming had bereikt. Desondanks kreeg de minister met
name in de Tweede Kamer flinke weerstand te verduren en moest hij op
bepaalde punten toegeven. Ook op punten waar naar zijn zeggen overeen
stem m ing zou zijn bereikt. De verzwaarde stichtingseis voor een vgloschool stuitte op nagenoeg kamerbrede kritiek. Het resultaat was een com
promis tussen de eis van de PvdA-fractie en het oorspronkelijke voorstel
van de minister. De Tweede Kamer bereikte voorts toepassing van de gun
stiger leerlingenschaal op de achtste èn zevende klas en intrekking van het
voorstel tot vermindering van het aantal lesuren in het achtste leerjaar.
De pleitbetogers van het vglo, met name Van Sleen en Peters, boekten
bovendien een principieel succes doordat het 'Van Sleen-stelsel' als toe289

Hoofdstuk III Rutten verwekt een mammoetje

komstige grondslag in de wet werd opgenomen. Rutten mocht echter voor
lopig zijn eigen stelsel bij wijze van overgangsregeling toepassen. Over de
waarde van het vglo bestond geen eenstemmigheid, noch tussen de partij
en, noch binnen de partijen zelf. Sommigen dichtten het een grote waarde
toe. Cramer noemde het vglo zelfs van belang voor de democratie. Met
wellicht de ervaringen in de jaren dertig, de opkomst van het nationaalsocialisme, de Tweede Wereldoorlog en de angst voor zedenverwildering in
het achterhoofd wees men op het belang van het bijbrengen van algemene
vorming en burgerschapszin voor die groep voor wie het vglo eindonder
wijs betekende. Bovendien was het vglo met name voor het 'volkskind' de
laatste etappe alvorens het in de maatschappij zijn weg moest zoeken.
Ruttens plan tot invoering van een voorbereidende klas leek een groot
struikelblok te worden. Het plan ontketende een 'koude oorlog' tussen het
lager onderwijs en het nijverheidsonderwijs en trok ook een scheidslijn
tussen de Tweede en Eerste Kamer. Ook binnen de Tweede-Kamerfracties
liepen de meningen uiteen, zoals in de PvdA-fractie waar Van Sleen en De
Loor duidelijk van mening verschilden. De kwestie was een pedagogischdidactisch vraagstuk met daarnaast principiële kanten in de sfeer van de onderwijspacificatie. Rutten zag zich geconfronteerd met twee uiteenlopende
moties van de Tweede en Eerste Kamer. De vaagheid van de motie-PetersVan Sleen maakte de zaak politiek aanvaardbaar. De Tweede-Kamermotie
was bedoeld als een rem op de instelling van voorbereidende klassen, maar
zij was zo vaag, getuige de verschillende interpretaties van Van Sleen,
Peters, Tilanus en De Loor dat Rutten met een onbezwaard gemoed met
beide m oties kon instemmen. Met eenzelfde onbezwaardheid antwoordde
Rutten later op vragen uit de Eerste Kamer die werden gesteld naar aanlei
ding van de reactie in de Volkskrant. Achteraf gezien, zo verklaarde Rutten,
verkoos hij een geleidelijke invoering boven een ogenblikkelijke algemene
doorvoering van de voorbereidende klassen. Tezelfdertijd bestond tegen
een verhoogd tempo van invoering, waarop de motie-Cramer aandrong,
'op zichzelf geen bezwaar'.251
De motie-Peters-Van Sleen veroverde ondanks de onduidelijkheid inza
ke de voorbereidende klassen een markante plaats in de parlementaire ge
schiedenis: een duidelijk signaal om te komen tot een wetenschappelijk
verantwoord onderwijsplan voor een sluitend geheel van onderwijsvoor
zieningen. Het leidde er mede toe dat in 1951 het Plan-Rutten verscheen dat
uiteindelijk uitmondde in de Mammoetwet van 1963. De discussies over
'middenschool' en 'basisvorm ing’ achterhaalden op hun beurt de monu
mentale Mammoetwetgeving en illustreren dat hier sprake is van een per
petuum mobile met steeds dezelfde elementen: onderwijs dat recht moet
doen aan de waarden en normen van de ouders, dat tevens een bijdrage le
vert aan de verwezenlijking van de sociaal-economische doelstellingen van
een steeds complexer samenleving, dat tegelijkertijd aansluit bij de moge
lijkheden en belevingswereld van het kind zodat het zich optimaal ont
plooien kan en dat bovendien 'betaalbaar' moet zijn, hetgeen een kwestie
van politieke keuzes is. Al deze elementen zijn terug te vinden in de be
schrijving van dit wijzigingsvoorstel van de Lager-onderwijswet van 1920.
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Openbaar versus bijzonder onderwijs
Inleiding
In 1917 was de pacificatie, die in beginsel een einde maakte aan de school
strijd, in de Grondwet vastgelegd. Hieraan was een jarenlange strijd tussen
'rechts' (confessioneel) en 'links' (niet-confessioneel) voorafgegaan.252 In
1920 werd de grondwetswijziging gevolgd door de Lager-onderwijswet.253
Voor taan zouden bijzondere scholen voor algemeen vormend lager on
derwijs, mits zij aan bij de wet te stellen voorwaarden voldeden, op gelijke
wijze als de openbare scholen uit de publieke kassen worden gefinan
cierd.254 De LO-wet 1920 definieerde openbare scholen als scholen die door
het rijk of de gemeente werden opgericht of onderhouden, en alle overige
als bijzondere scholen.255
De pacificatie bleef om twee redenen beperkt tot het lager onderwijs. In de
eerste plaats besloeg de zesjarige leerplicht enkel de lagere school, en werd
de gelijkstelling beperkt tot het verplichte onderwijs. Bovendien kwam al
leen algemeen vormend onderwijs voor gelijkstelling in aanmerking.
Ondanks de gelijkstelling laaide de schoolstrijd soms fel op. Onderstaan
de incidenten geven tezamen een beeld van dergelijke spanningen die het
hele spectrum van het onderwijs betroffen, variërend van het lager onder
wijs tot aan het universitaire.
Zo riep de beheersvorm voor het openbaar onderwijs tegenstellingen op.
In 1945 waren de vereniging Volksonderwijs en de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen een campagne gestart om het openbaar onderwijs radicaal
te reorganiseren. Zij stonden een beheersvorm voor waarin het overheids
gezag werd overgedragen aan regionale besturen voor het openbaar onder
wijs, waarin voorstanders van dat onderwijs zitting zouden hebben. Op
deze wijze wilden zij de invloed van de ouders binnen het openbaar on
derwijs vergroten.256 De voorstanders van het bijzonder onderwijs zagen
hierin een aantasting van het overheidsgezag over de openbare school, dat
zo kenmerkend voor dat onderwijs was.
Een tweede punt betrof de veronderstelde achterstelling van het openbaar
onderwijs. De voorstanders van het openbaar onderwijs grepen de moei
lijkheden rond de oprichting van enkele openbare lagere scholen aan voor
een pleidooi om de pacificatie loyaal en royaal uit te doen voeren, ook door
de confessionele gemeentebesturen.
De tendens naar meer algemene vorming in het nijverheidsonderwijs,
gekoppeld aan de langere leerplicht, was voor de voorstanders van het bij
zonder onderwijs aanleiding om financiële gelijkstelling voor dat onder
wijs te bepleiten. Een zelfde wens klonk op vanuit het bijzonder voorberei
dend hoger en middelbaar onderwijs (vhmo). Rutten diende een wetswijzi
ging in, waarin de subsidie voor deze scholen werd verhoogd van 80 tot
95% van de totale uitgaven.
Tenslotte verdient een wijziging van de H oger-onderwijswet verm el
ding. Het ging hier om de bepaling dat maximaal tien studenten per bijzon
dere universiteit recht hadden op een beurs. Ruttens voorstel om die clau-
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sule te laten vervallen was vooral voor de communisten m oeilijk aan
vaardbaar.
De beheersvorm van de openbare lagere school
De niet-confessionele lager-onderwijsexperts lieten de voorstellen voor een
nieuwe organisatie van het openbaar onderwijs, zoals ontwikkeld door
'Volksonderw ijs' en 'het N ut’, niet onbesproken. De voorstellen waren
voor een niet gering deel ingegeven door de leegloop van het openbaar on
derwijs; terwijl het bijzonder onderwijs bloeide, bezochten relatief steeds
minder leerlingen de openbare scholen. Door de betrokkenheid van de ou
ders te vergroten zou het voor ouders aantrekkelijker moeten worden om
hun kinderen naar een openbare school te sturen. De katholieken en de an
tirevolutionairen stonden zeer afwijzend tegenover deze plannen, daar zij
het overheidsgezag als een wezenskenmerk van het openbaar onderwijs za
gen.
In het VV bij de begroting voor 1949 liet de PvdA aantekenen dat de be
stuursvorm van de openbare lagere school conform de plannen van 'Volks
onderwijs' gereorganiseerd diende te worden. Zij verzocht de minister om
hiertoe een commissie in te stellen. 'Zeer vele andere leden', ongetwijfeld
van KVP-huize, lieten een omfloerst veto horen.257
Rutten liet weten dat hij zijn standpunt nog niet had kunnen bepalen.
Daarvoor was hij nog tekort in functie. Hij wilde wel een aantal punten uit
de voorstellen als 'uitgangspunt voor zijn beraad ter verbetering van het
vigerende stelsel in de LO-Wet 1920' nemen. De bewindsman had hierover
het overleg met vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs geopend.
Welke punten de minister bedoelde bleef onduidelijk.258
Bij de mondelinge behandeling liet Terpstra (ARP) weten dat hij de voor
stellen van 'Volksonderwijs' voor een belangrijk deel verwierp.259 In het
debat over de begroting voor 1948 had hij al aangegeven dat het openbaar
onderwijs meer gebaat was bij een krachtiger taakstelling van de verplichte
oudercommissie dan bij een verandering van de beheersvorm.260 Hij vond
steun bij Stokman (KVP), die uitvoerig zijn bedenkingen toelichtte tegen
het voornemen van Rutten om enige denkbeelden van 'Volksonderwijs'
over te nemen. Het was niet correct dat de minister uitsluitend met voor
standers van het openbaar onderwijs overlegde, waar de voorstellen de
pacificatie raakten. Het wezenskenmerk van de openbare school was het
overheidsbestuur, en dat zou nu juist in de plannen van 'Volksonderwij's'
verdwijnen. Im m ers, het voorstel kwam er op neer dat ’het openbaar
onderwijs als "van Overheidswege" gegeven onderwijs blijft gehandhaafd
met dezelfde voorrechten, die het thans bezit, (...) dat de Overheid deze
zeggenschap over het openbaar onderwijs in feite moet prijsgeven, en (...)
dat deze zeggenschap voortaan zal worden uitgevoerd door een minderheid
in ons volk, die een bepaald soort onderwijs wil, maar die geen bijzondere
neutrale scholen op wil richten'. Knelpunt was, volgens Stokm an, de
'alom tegenw oordigheid’ van het openbaar onderwijs, waardoor het een
voordeliger startpositie had dan het bijzondere.261 Wanneer er geen ge292
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m eenschappelijke regeling met naburige gemeenten bestond, moest een
gemeentebestuur immers al tot stichting van een openbare school overgaan
wanneer de ouders van twaalf leerplichtige kinderen dat wensten, terwijl de
wet voor bijzondere lagere scholen een ondergrens van vijftig stelde.262
Stokman vond het streven naar meer betrokkenheid van ouders bij de
school sympathiek, maar dat moest wel binnen de bestaande wetgeving
blijven. Hij pleitte, gelijk zijn collega Terpstra, voor een verbetering van de
oudercom m issies. Overleg daarover juichte hij van harte toe, maar dan
zouden aan dat overleg ook vertegenwoordigers van het bijzonder onder
wijs moeten deel nemen. Het 'overdragen van het bestuur der openbare
school aan een minderheid' achtte hij in strijd met de pacificatie.263
Traditioneel kwam de linkerzijde (PvdA, VVD en CPN) op voor het
kwijnende openbaar onderwijs. De christelijk-historischen onderscheidden
zich van hun antirevolutionaire en katholieke collega's door ook een ver
sterking van de zeggenschap van de ouders op de openbare school te beplei
ten. Krol (CHU) zag in de plannen een manier om de openbare school te
verlossen van haar 'kleurloze neutraliteit', en zag hierin een mogelijkheid
om de scholen meer aan te laten sluiten op 'de sfeer van de gezinnen,
w aaruit de schoolbevolking voortkom t’. Als 'onverdacht' m edestander
voerde hij oud-minister van OKW Van der Leeuw ten tonele. Deze ’doorbraak-dominee' had uitgesproken opvattingen over een gezamenlijke chris
telijke cultuur, waarvan ook het openbaar onderwijs doordrongen diende te
zijn. Door deze PvdA'er, voor zijn toetreding tot de PvdA behorend bij de
christelijk-historische richting, op te voeren, werd duidelijk dat in plaats
van de te bestrijden 'kleurloze neutraliteit', een 'algemeen christendom' in
het openbaar onderwijs zou moeten heersen 264
Volgens Rutten moest een eventuele verandering voldoen aan drie cri
teria. Allereerst diende zij te passen binnen de bestaande verhoudingen tus
sen openbaar en bijzonder onderwijs. Ten tweede zou de nieuwe beheers
vorm op korte termijn realiseerbaar moeten zijn, en tenslotte mocht er
geen kostbaar apparaat voor in het leven geroepen worden. Stokman kon
hij geruststellen; wanneer de besprekingen met vertegenwoordigers van het
openbaar onderwijs verder zouden gaan dan meningsvorming, zou hij het
bijzonder onderwijs erbij betrekken. Volgens hem was de tijd nog niet rijp
om een commissie voor dit onderwerp in te stellen.265
Van Sleen deed zijn best om Stokman ervan te overtuigen dat de pleitbe
zorgers van de plannen van 'Volksonderwijs’ absoluut geen aantasting van
de pacificatie wensten. Het ging slechts om een interne reorganisatie, om
een poging de voorstanders van het openbaar onderwijs meer bij dat on
derwijs te betrekken. De overheid zou volgens hem de finale zeggenschap
over het openbaar onderwijs blijven behouden. Ter vergelijking wees Van
Sleen op 'andere terreinen van Overheidsbeheer. (...) ook daar zijn in vele
gevallen organen geschapen, die een besturende taak hebben gekregen, met
behoud van de Overheidsverantwoordelijkheid en met handhaving van de
zeggenschap en de controle van de gemeenteraad of van de Kamers.' Deze
verwijzing naar de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie was er duidelijk op
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gericht de katholieken, voorstanders van de PBO, voor het plan te win
nen.266 Fortanier-de Wit sloot zich bij dit betoog aan.267
Aan Stokman was het betoog blijkbaar niet besteed. Hoewel het niet de
bedoeling was van de 'openbaren' om de pacificatie aan te tasten, zou dat,
ongewild, wel het gevolg zijn van de plannen. De pacificatie regelde im
mers enerzijds de verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs,
maar gaf anderzijds ook precies aan wat dat openbare onderwijs inhield,
nam elijk van overheidswege gegeven onderwijs. Stokman: 'Vervolgens
kan ik mij er niet mede verenigen, dat de Overheidsschool volgens deze
voorstellen zal worden bestuurd door een orgaan, waarin ten slotte slechts
een bepaalde kleine groep van ons volk zou zijn vertegenwoordigd, omdat
de Overheidsschool moet worden bestuurd door een orgaan, dat mag wor
den geacht te zijn een orgaan van het gehele volk.’268
In de Eerste Kamer bewees Wendelaar (VVD) dat de vrees van Stokman
niet geheel ongegrond was. In een gloedvol betoog stelde de senator de
kwestie van de beheersvorm van het openbaar onderwijs op scherp. De in
dieners van deze plannen onderschreven volgens hem de pacificatie volle
dig, maar zij meenden 'dat het urgent is de openbare school te verlossen
van den misstand, dat zij op vele plaatsen zowel wordt bestuurd als gediend
door voorstanders van het bijzonder onderwijs’. De liberaal, oud-voorzitter
van 'Volksonderwijs’, zag de oorzaak van de verminderde aantrekkings
kracht van het openbaar onderwijs in de omstandigheid dat niet alleen veel
gemeentebesturen, bevoegd gezag van het openbaar onderwijs, maar ook
veel leerkrachten eigenlijk meer het bijzonder onderwijs waren toegedaan.
'Kan men volhouden, dat een openbare school, die bestuurd en gediend
wordt door voorstanders van de bijzondere school, gekoesterd wordt door
die warmte en liefde, welke de bijzondere school in vele gevallen zo tot ze
gen strekken? Immers neen; welnu dan wordt de openbare school onrecht
aangedaan.' Hij achtte het teleurstellend dat de minister zich zo 'koud' en
'formeel' opstelde.269

Vele jaren later
Voor het vraagstuk van de beheersvorm van het openbaar onderwijs werd
in 1964 een oplossing gevonden. In 1952 had Rutten een voorontwerp tot
herziening van de beheersvorm gepubliceerd, dat echter door zowel voorals tegenstanders werd verworpen. Zijn opvolger Cals installeerde in 1957
een commissie, bestaande uit leden van de Eerste en Tweede Kamer, die
voor deze materie een oplossing moest vinden. Deze commissie stond on
der voorzitterschap van A. de Roos (PvdA), oud-voorzitter van 'Volks
onderwijs’. De voorstellen van deze commissie, compleet met wetstekst,
nam minister Cals in de wet van 16 juli 1964 vrijwel ongewijzigd over. De
LO-wet 1920 gaf vanaf dat moment een wat meer prominente plaats aan de
oudercommissie. De reeds in de wet opgenomen facultatieve ouder raad,
waarvan de oprichting mogelijk was wanneer er meerdere openbare scho
len in een gemeente gevestigd waren, werd bij de wijziging verplicht ge
steld. O udercom m issie en ouderraad kregen een actief geform uleerd
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'bevorderen van de bloei van de school' en 'voorstaan van de belangen van
de school bij de raad en burgemeester en wethouders' tot taak. Voor de wij
ziging was de bevoegdheid van deze organen beperkt tot de meer passieve
mogelijkheid zich tot B en W te wenden met betrekking tot de belangen
van de school. Daarnaast introduceerde de wetswijziging de schoolraad, een
facultatief orgaan, bestaande uit leden van oudercommissies, welke ver
plicht gehoord moest worden in het geval van de benoeming van school
hoofden, het vaststellen van leerplannen en leerlingbedragen, etcetera.270
Het belang van deze wijziging is echter gering 271
De uiteindelijke oplossing was dus een compromis. Weliswaar kregen de
ouders meer invloed op de openbare school, maar de overdracht van het
gezag over de scholen aan nieuwe organen vond niet plaats. In de loop der
jaren vijftig was, met het wegebben van de naoorlogse vernieuwingsgedachten, de roep om zulke organen grotendeels verstomd.272
Het openbaar onderwijs in het gedrang
Bij de behandeling van de begroting voor 1950 zag Van Sleen weer reden
om voor het openbaar onderwijs in de bres te springen. Vooropstellend dat
hij een loyaal verdediger van de pacificatie was, wilde hij een aantal mis
standen met betrekking tot de oprichting van lagere scholen onder de aan
dacht brengen.273 Het verschil in behandeling van openbare en bijzondere
scholen was hem een doorn in het oog. Wat was het geval? In Spaarndam
(gemeente Haarlem) wenste een aantal ouders een katholieke school op te
richten. Gezien de grootte van de gem eente was daarvoor een m ini
mumaantal van 125 leerlingen vereist, hetgeen bij Koninklijk Besluit voor
Spaarndam werd teruggebracht naar veertig. Er bleken echter maar 22
meetellende leerlingen te zijn, reden waarom de gemeenteraad afwijzend
beschikte. Na beroep bij Gedeputeerde Staten en de minister wist het be
stuur echter alsnog toestemming te krijgen.
In de gem eente Heer (Limburg) betrof het geen bijzondere, maar een
openbare school. Hiervoor hadden zich 154 meetellende leerlingen aange
meld. De gemeenteraad beschikte echter afwijzend, met verwijzing naar een
gemeenschappelijke regeling met Maastricht. 'In strijd met de geest, die bij
de pacificatie overheersend was, en ook met de morele verplichtingen', al
dus een verontwaardigde Van Sleen. Het beroep van de ouders bij Gedepu
teerde Staten werd afgewezen, en ook de minister beschikte negatief. Een
gang van zaken die, volgens Van Sleen, bij de voorstanders van het open
baar onderwijs 'verbittering moest wekken’. De sociaal-democraat wenste
de invoering van de plannen van 'Volksonderwijs', om dergelijke uiteen
lopende beslissingen ten aanzien van het bijzonder en openbaar onderwijs
in de toekomst te voorkomen.274 Daardoor zouden de ouders meer invloed
bij de oprichting van scholen krijgen. De PvdA'er kreeg steun uit onver
wachte hoek. Het geval-Heer deed de antirevolutionair Roosjen 'onaange
naam aan', en hij had er best begrip voor dat Van Sleen alarm had geslagen.
Zo ook de liberale Fortanier-de Wit, die het betoog van Van Sleen nog eens
dunnetjes over deed.275
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Minister Rutten raadde de ouders in Heer aan om een nieuwe aanvraag
bij het gemeentebestuur in te dienen.276
In de Senaat wilde Wendelaar van de minister weten hoe het nu precies
zat met de lagere scholen te Heer en Spaarndam, maar ook met Nootdorp
en Schelluinen. Hij meende 'met grote stelligheid, dat bij de stichting van
openbare en bijzondere scholen met twee verschillende maten gemeten
wordt'. Volgens hem werd het openbaar onderwijs in vele gevallen achter
gesteld bij het bijzondere, maar de rigoureuze oplossing die hij het vorige
jaar bepleitte, namelijk het zuiveren van het openbaar onderwijs van voor
standers van het bijzonder onderwijs, liet hij ditmaal achterwege.277
Rutten wilde nog wel eens uitleggen hoe de vork precies in de steel zat.
Volgens de minister was alles geheel conform de wettelijke regeling verlo
pen, zodat hij kon verklaren dat 'ik over het ten opzichte van de openbare
lagere school gevoerde beleid een zuiver geweten heb. Daarmede bedoel ik
dus niet een slecht geheugen.'278

De afwikkeling
In 1957 kreeg de commissie-De Roos, hierboven al vermeld bij de beheers
vorm van het openbaar onderwijs, ook de opdracht een oplossing te zoeken
voor de problemen bij de stichting van openbare scholen. Haar voorstellen
werden door minister Cals vrijwel ongewijzigd overgenomen. Door middel
van een wijziging van artikel 19 van de LO-wet 1920 verkregen ouders de
mogelijkheid om het initiatief te nemen voor de oprichting van een open
bare school, waarbij inwilliging afhankelijk was van het aantal leerlingen
waarvoor een school werd aangevraagd, en van de grootte van de gemeen
te. Er kwamen dus harde, kwantitatieve criteria in de wet, welke het rekbare
begrip 'genoegzaam openbaar onderwijs' vervingen.279
De kille zvind van het neutrale onderwijs
Ook in het nijverheidsonderwijs was er sprake van wrijvingen tussen het
bijzonder en openbaar onderwijs, hoewel de problematiek daar anders lag
dan bij, het lager onderwijs. In de eerste plaats had de pacificatie geresulteerd
in een financiële gelijkstelling van het openbare en bijzondere lager onder
wijs, maar niet van andere soorten onderwijs. Als argument voor deze be
perkte gelijkstelling waren de bijzondere omstandigheden van het lager
onderwijs gebruikt. Het lager onderwijs was immers verplicht en verzorgde
algemeen vormend onderwijs, terwijl deze omstandigheden voor andere
vormen van onderwijs niet altijd opgingen. De verlenging van de leer
plicht en de grotere nadruk op algemene vorming in het nijverheidsonder
wijs deed ook daar de roep om financiële gelijkstelling steeds luider klin
ken.
In de tweede plaats was de stichtingsprocedure van een school bij het nij
verheidsonderwijs anders dan bij het lager onderwijs. De oprichting van
een ambachtsschool, openbaar of bijzonder, was onder andere afhankelijk
van een 'verklaring van noodzakelijkheid' van het gemeentebestuur, dat
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ook dertig procent van de kosten moest betalen. Wanneer het gemeentebe
stuur afwijzend beschikte, was beroep op de Kroon mogelijk. Het lag voor
de hand dat gemeenten, die immers zelf voor een deel van de kosten moes
ten opdraaien, terughoudend waren met het afgeven van noodzakelijkheidsverklaringen.
Ten aanzien van het nijverheidsonderwijs waren het vooral de voor
standers van het bijzonder onderwijs die zich roerden. De eerste was Terp
stra (ARP), die bij de algemene beschouwingen de overgang van de bijzon
dere lagere school naar het nijverheidsonderwijs bekritiseerde, waaraan
immers voorbereidende klassen zouden worden verbonden. Hij meende
dat daar 'in verreweg de meeste gevallen de kille wind van het neutrale
onderwijs waait'. Een opmerking die uiteraard reacties van de 'openbaren'
uit moest lokken. Fortanier-de Wit kapittelde de oud-m inister van OKW
over deze uitspraak. Zij meende dat men elkaar in de Kamer trachtte te be
grijpen, wanneer het ging over de pacificatie. Over de woorden van Terpstra
moest zij 'het tegenovergestelde van verheugenis' uitspreken.280 Terpstra
nam zijn woorden echter niet terug. Hij meende dat 'de neutraliteit iets
kouds' had, en zag geen enkele reden waarom Fortanier hem 'de les zou
moeten lezen'.281
Bij de m ondelinge behandeling van de afdeling N ijverheidsonderwijs
kwam een tweetal confessionele parlementariërs op de controverse tussen
bijzonder en openbaar onderwijs terug aan de hand van concrete voorbeel
den. Zo kwam A. Stapelkamp (ARP) met het voorbeeld van een protestantschristelijke ambachtsschool in de gemeente Groningen, waar de gemeente
raad in 'een uitspraak zuiver links tegen rechts, zoals men dit vroeger
placht te noemen' afwijzend had beschikt. Hier maakten voorstanders van
het neutraal ambachtsonderwijs 'gebruik, men kan rustig zeggen misbruik,
van het feit dat zij een meerderheid hebben in de gemeenteraad’. De anti
revolutionair meende dat het hier een voorbeeld betrof uit een algemener
'streven, om (...) alle Protestants-Christelijke scholen te weren'. Hij ver
zocht de minister maatregelen te treffen.282
Zijn katholieke collega H.H. van der Zanden had een soortgelijke klacht.
In Nijmegen had de openbare ambachtsschool, doordat zowel de leerlingen
als het docentencorps voor het overgrote deel uit katholieken bestonden,
volgens velen al een katholiek karakter. Voor Van der Zanden was dit ech
ter niet genoeg en hij wenste van de minister een principiële uitspraak over
’het gerechtvaardigd zijn van confessionele scholen bij het nijverheidson
derwijs’. Uitgaande van een positief antwoord, verzocht hij de minister om
een evenredige verdeling tussen openbaar en bijzonder onderwijs te bevor
deren.283
Van de traditionele voorstanders van het openbaar onderwijs maakte al
leen de CPN, bij monde van Gortzak, bezwaar tegen de verbijzondering van
het nijverheidsonderwijs. In zijn ogen werden de confessionele kinderen in
het kleuter- en lager onderwijs al te lang geïsoleerd, en zou een verlenging
daarvan het samengaan met andersdenkenden ’in het bedrijf en elders' be
paald niet bevorderen. Bovendien meende hij 'dat men om een goede ban-
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ketbakker te worden niet noodzakelijk een opleiding op een Rooms-Katholieke of een Christelijke school behoeft te hebben'.284
Ruttens antwoord op de confessionele vragen was bepaald formeel te
noemen. Tot Stapelkamp zei hij dat de Kroon weliswaar buiten de gemeen
teraad om kon subsidiëren, maar dan uitsluitend na intensief onderzoek.
Van der Zanden kon hij verblijden met de mededeling dat ook hij gepor
teerd was voor bijzonder nijverheidsonderwijs, maar dat hij geen toezeg
gingen kon doen aangaande het bevorderen van dat onderwijs.285
Een jaar later waren het weer dezelfde partijen die het bijzonder nijver
heidsonderwijs betere mogelijkheden wilden geven. Stapelkamp stelde dat
'Christelijk nijverheidsonderwijs (...) voor duizenden ouders, zo goed als
Christelijk lager onderwijs, een gewetensplicht (is)'. Hij wenste dat de mi
nister een eind maakte aan de achteruitzetting van het confessionele nij
verheidsonderwijs 286
Engelbertink (KVP) onderschreef het betoog van zijn antirevolutionaire
collega ten volle, en vroeg om objectieve, wettelijk vastgestelde normen
voor de stichting van ambachtsscholen. Met het oog op de ontwikkeling
van meer algemene vorming in het nijverheidsonderwijs, gekoppeld aan
de achtjarige leerplicht, meende hij dat het 'van de grootste betekenis' was
om de ouders 'volle invloed' te geven bij de oprichting van die scholen.
Rutten kwam hem tegemoet; hij hoopte op korte termijn met de onder
wijscommissie uit de Kamer in overleg te treden, maar gaf al vooraf aan
'dat deze materie een ernstig overleg vereist’.287
De kwestie van de oprichting van bijzondere en openbare ambachtsscho
len zou nog tot de invoering van de Mammoetwet (1963) de volksverte
genwoordiging bezighouden. In deze wet zouden de gemeentelijke bijdrage
en de 'noodzakelijkheidsverklaring' verdwijnen. Vanaf dat moment zou
voor al het voortgezet onderwijs een wettelijke financiële gelijkstelling gel
den.
Subsidiëring van bijzondere middelbare scholen
In december 1948 diende minister Rutten een ontwerp in 'ter wijziging van
de wettelijke bepalingen betreffende de subsidiëring van bijzondere scholen
voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs'. Zijn bedoeling was de
subsidie aan te passen aan de hogere kosten, goeddeels het gevolg van de
stijging van de lerarensalarissen. Aangezien de onderhavige scholen onder
twee verschillende wetten vielen (de gymnasia onder de Hoger-onderwijswet, hbs en mms onder de Middelbaar-onderwijswet), wilde de minister
beide wetten tegelijkertijd veranderen. Hij stelde voor om de subsidie voor
de bijzondere scholen voor vhmo te verhogen van 80 naar 95%. Daarnaast
wilde de minister de subsidie voor handelsscholen zodanig wijzigen, dat
gemeentelijke scholen voortaan een vast bedrag per klasse zouden krijgen,
terwijl de bijzondere scholen voor 80% van de kosten gesubsidieerd zouden
worden. Rutten had het voornemen om spoedig met een algehele wijziging
van de vhmo-wetgeving te komen, maar de financiële omstandigheden
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van het bijzonder vhmo en de wetenschap dat zo'n wijziging veel tijd zou
vergen, had de minister bewogen tot deze partiële ingreep.288
Hoewel de m aterie zich uitstekend leende voor een opleving van de
schoolstrijd, bleek de pacificatiegeest sterker. In het uiterst summiere VV
kwam deze geest al tot uitdrukking. De Kamer beperkte zich vooral tot het
uitspreken van teleurstelling over zowel het uitblijven van een algehele
herziening als van een volledige gelijkstelling. De openingszin van het ver
slag sprak boekdelen; de commissie voor het onderwijs kon zich met het
ontwerp 'zeer wel verenigen, en heeft overigens geen behoefte aan een
breed opgezette gedachtenwisseling naar aanleiding van dit ontwerp om
trent de financiële gelijkstelling van het bijzonder en het openbaar onder
wijs'.289
Bij de mondelinge behandeling beperkten de meeste kamerleden zich tot
de zakelijke aspecten van het ontwerp. Terpstra (ARP) sprak zijn teleurstel
ling uit over het uitblijven van een generale herziening van de MO-wet, en
vroeg zich af waarom de minister de verhoging van de subsidie niet met te
rugwerkende kracht tot 1 januari 1948 wilde invoeren, aangezien ook toen
de nood voor het bijzonder vhmo al groot was. Daarnaast verzocht hij de
minister om de scholen tegemoet te komen door hen niet langer rente over
de voorschotten te laten betalen, en door een hogere bijdrage voor de admi
n istratie.290 Beide wensen wilde Rutten wel honoreren, maar van terug
werkende kracht kon geen sprake zijn, vanwege de financiële gevolgen.291
De KVP'er A.M. Lucas was een van de sprekers die de gelegenheid te baat
nam om principiële uitspraken over de subsidiëring van het bijzonder on
derwijs te doen. Hij sprak zijn teleurstelling uit over het uitblijven van de
financiële gelijkstelling, temeer waar deze in de regeringsverklaring was
aangekondigd. De minister moest daarmee niet wachten op de algehele her
ziening van het vhmo: 'Er zijn al heel wat ministeriële plannen tot een
dergelijke herziening geopenbaard. Tot heden is van al die plannen niet
veel terechtgekomen. (...) Hij (de minister, PvdH ) moge echter bedenken,
dat, indien hij niet slaagt, hij tevens aan het bijzonder onderwijs onthou
den heeft, waarop het recht heeft.' Deze gelijkstelling hoefde volgens Lucas
niet te resulteren in een betere financiële positie voor het bijzonder vhmo;
het ging hem om objectieve wettelijke normen voor de oprichting van deze
scholen. Voor het overige sloot hij zich aan bij het betoog van Terpstra.292
Zijn com m unistische collega J. Hoogcarspel opponeerde fel tegen de
voorgenomen gelijkstelling. De Kamer had eerst moeten debatteren over de
algehele herziening en de daarmee verband houdende kwestie van de fi
nanciële gelijkstelling van het vhmo, alvorens een dergelijk ontwerp aan
de Kamer had mogen worden aangeboden. Hij vreesde dat de voorgestelde
voorlopige regeling zou prejudiciëren op een definitieve regeling, waardoor
een principieel debat over deze kwestie zou uitblijven. Immers, bij de debat
ten over de definitieve regeling zou naar de praktijk worden verwezen,
waaraan de Kamer zich al gecommitteerd had. Daarnaast achtte hij een ge
lijkstelling 'als voorstander van het openbaar onderwijs’ niet juist, omdat
hij een leegzuiging van het openbare door het bijzondere onderw ijs
vreesde. Deze vrees zag hij bewaarheid door de ontwikkeling in het lager
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onderwijs, waar het openbare onderwijs steeds meer terrein moest prijsge
ven, en het bijzondere nog steeds groeide.
Een ander argument tegen het ontwerp vond Hoogcarspel, gesteund door
De Loor (PvdA), in het grote tekort aan bevoegde leerkrachten. Nu de stich
ting van bijzondere vhmo-scholen met minder financiële offers gepaard
zou gaan, zouden de ouders sneller tot stichting kunnen overgaan, hetgeen
het tekort aan leerkrachten alleen nog maar zou vergroten. De oplossing die
de m inister had gevonden voor dit tekort, het verlenen van beurzen aan
studenten die zich voor tien jaar vast moesten leggen op een betrekking als
docent, leek ’op het aan werven van vrijwilligers voor het Vreemdelingen
legioen, waar men een handgeld geeft en waarbij men de mensen ook voor
de rest van de contracttijd van hun vrijheid van beweging berooft'. De circa
ƒ3 miljoen welke met het voorstel gemoeid was, had de minister beter aan
verbetering van de salarissen van leraren in het vhmo kunnen besteden.293
Rutten verzekerde dat hij de financiële gelijkstelling voor het vhmo een
warm hart toedroeg. De acute financiële nood van het kleuteronderwijs,
waarvoor ook in de Kamer de nodige aandacht was geweest, had hem echter
gedwongen de gelijkstelling voor het vhmo nog wat uit te stellen. Naast
een principiële was de gelijkstelling immers ook een financiële zaak.
De minister stelde een generale herziening van de regeling voor het
vhmo in het vooruitzicht. Hij lichtte een tipje van de sluier van de ko
mende wijziging op door aan te kondigen dat de bevoegdheid van de minis
ter om 'naar zijn bevinden en goeddunken’ scholen toe te staan, door wet
telijke normen of een bindend advies van een onafhankelijke instantie,
zou worden ingeperkt.294
In de Kamer gevoelde niemand behoefte aan een tweede termijn; het
wetsvoorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Wel wenste
Hoogcarspel, mede namens zijn fractiegenoten, geacht te worden te hebben
tegengestemd. In de Eerste Kamer vielen slechts woorden van erkentelijk
heid en instem m ing te beluisteren. Ook hier werd het voorstel zonder
hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de communisten zich wederom
tegen het wetsvoorstel verklaarden.295
Zijn bijzondere studenten intelligenter?
Eind mei 1949 diende minister Rutten een voorstel tot wijziging van de
Hoger-onderwijswet in, dat onder andere een wijziging in het beurzenstel
sel beoogde. Hij wilde de bepaling dat maximaal tien studenten per bijzon
dere universiteit in aanmerking kwamen voor een rijksbeurs, laten verval
len. Tevens wilde hij de mogelijkheid scheppen om beurzen te verlenen
aan studenten aan bijzondere hogescholen, en verhoogde hij het maximale
beursbedrag van ƒ800 naar ƒ1500 per jaar 296
Hoogcarspel (CPN) verzette zich tegen deze voorstellen, hoewel hij de
verhoging van het maximale beursbedrag naar ƒ1500 toejuichte. Hij had be
rekend dat de verhouding tussen toegekende beurzen voor studenten aan
openbare onderwijsinstellingen en die aan bijzondere 3:1 was, terwijl de
verhouding studenten 8:1 was. Dit toonde aan dat 'zelfs bij de limiet, die de
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wet nu nog stelt aan de beurzen, die de Minister kan toekennen aan studen
ten van bijzondere universiteiten, de studenten van het openbaar onder
wijs zeer in het nadeel zijn'. Hij kondigde een amendement aan, waarin
werd bepaald dat het totaal aantal beurzen voor bijzondere instellingen niet
groter mocht zijn dan het verhoudingsgetal van 'openbare' tot 'bijzondere’
studenten.297
Uiteraard vond dit amendement geen genade bij de voorstanders van het
bijzonder onderwijs. Stokman (KVP) stelde dat het bijzonder hoger onder
wijs tot dan toe was achtergesteld, omdat het aantal beurzen gelimiteerd
was, terwijl dat voor het openbaar onderwijs niet gold. Daarnaast wees hij
op het feit dat het bijzonder hoger onderwijs tot 1948 slechts deels door het
Rijk gesubsidieerd was, en op de financiële inspanningen van het protestants-christelijke en katholieke volksdeel voor het bijzonder hoger onder
wijs. Het toekennen van een beurs diende afhankelijk te zijn van de aanleg
en materiële omstandigheden van de student, en niet van een 'mechani
sche factor, gelegen in een bepaalde verhouding tussen het aantal beurzen
aan openbare universiteiten enerzijds en bijzondere universiteiten ander
zijds'.298 Ook de minister was deze mening toegedaan. Rutten vond dat 'de
opzet van het ongeboren amendement zó mechanisch is, dat ik meen dat
het allerminst past bij een levende materie als waarom het hier gaat'.299
Hoogcarspel was verwonderd 'dat de begaafde studenten in veel groteren
getale aanwezig zijn bij het bijzonder onderwijs dan bij het openbaar', maar
zag van indiening van het amendement af. Wel wenste hij, als enige
kamerlid, geacht te worden tegen het desbetreffende wetsartikel gestemd te
hebben.300
Conclusie
Gedurende de periode van het kabinet-Drees-Van Schaik kwam het gere
geld tot, beperkte, conflicten tussen voorstanders van het bijzonder en van
het openbaar onderwijs. Over het algemeen stonden daarbij de woordvoer
ders van KVP en ARP tegenover die van PvdA, VVD en CPN. De CHU
nam vaak een tussenpositie in. Het duidelijkst kwam dit naar voren bij de
discussie over de beheersvorm van de openbare school, waarbij de CHU
pleitte voor een vergroting van de invloed van de ouders op die scholen,
met de bedoeling de scholen meer te 'verbijzonderen’.
Minister Rutten nam, anders dan men misschien van een confessionele
minister van Onderwijs kon verwachten, geen strijdbare houding aan ten
faveure van het bijzonder onderwijs. Hij droeg deze vorm van onderwijs
weliswaar 'een warm hart’ toe, maar zette dat slechts beperkt in praktische
maatregelen om. De hogere subsidie voor het vhmo en de verruiming van
de mogelijkheid tot verkrijgen van beurzen voor studenten van bijzondere
universiteiten vormden de oogst. Wanneer men echter kijkt naar het aan
tal bijzondere nijverheidsscholen, dan ziet men daar in de periode-Rutten
een sterke groei.
De toestand van de schatkist was duidelijk een beperkende factor voor de
volledige financiële gelijkstelling van andere onderwijsvormen dan het la301
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ger onderwijs. Pleidooien uit de Kamers voor zo'n verdere gelijkstelling
vonden een gewillig oor, maar moesten daarom op uitvoering wachten. De
minister deed wat hij kon, maar pas onder zijn opvolger Cals was er vol
doende financiële ruimte voor een algehele financiële gelijkstelling.
Het pleidooi van de voorstanders van een nieuwe beheersvorm voor het
openbaar onderwijs was kansloos door het gebrek aan steun van confessio
nele zijde. Minister Rutten stond welwillender tegenover de plannen dan
de woordvoerders van KVP en ARP, maar kwam niet tot daadwerkelijke
tegemoetkomingen. Alles bijeen domineerde de pacificatiegeest de debatten
over het openbaar en bijzonder onderwijs. Confrontaties hadden veelal een
incidenteel karakter, of betroffen al lang slepende kwesties zoals de algehele
financiële gelijkstelling.

Hoger onderwijs
Inleiding
In het VV bij de begroting voor 1949 bracht de commissie van rapporteurs
met betrekking tot het hoger onderwijs een viertal belangrijke thema's naar
voren. Het eerste thema betrof de instellingen voor hoger onderwijs, waar
over de troonrede had gezegd dat zij tot een taakverdeling moesten komen.
'Vele leden' wensten hierover inlichtingen. Vooral de eventuele deelname
van de bijzondere universiteiten aan deze taakverdeling lag gevoelig daar
zij al snel aan de vrijheid van onderwijs zou raken. Minister en Kamer
hielden zich met betrekking tot dit onderwerp echter nogal op de vlakte,
omdat zij meenden dat een eventuele taakverdeling het best besproken kon
worden in samenhang met een meer omvattende wijziging van de Hogeronderwijswet. Met deze herziening was men al vanaf 1946 doende. In dat
jaar stelde minister Van der Leeuw een staatscommissie tot reorganisatie
van het hoger onderw ijs in. Deze breed sam engestelde com m issieR einink301 bracht in 1949 een rapport uit, met aanbevelingen per faculteit.
Rutten stelde vervolgens de commissie-Van der Pot in, die de opdracht
kreeg een nieuw ontwerp voor een Hoger-onderwijswet te maken, met het
rapport als uitgangspunt.302 De wens deze commissie niet voor de voeten te
lopen bepaalde zo voor een belangrijk deel de voorzichtigheid van de
Kamers.
Een tweede thema betrof de salariëring van hoogleraren en hun weten
schappelijke staven. De salarissen in het onderwijs werden over de gehele
linie te laag geacht, ook die van het wetenschappelijk personeel. Om hun
salarissen wat aan te vullen zochten veel hoogleraren hun heil in neven
functies. Tijdens hun afwezigheid werden deze professoren vervangen door
de eerstvolgende in de wetenschappelijke hiërarchie, en die weer door de
volgende, waardoor het zelfs voorkwam dat studenten practica kregen van
ouderejaars. Vrij eensgezind meende de Kamer dat dit euvel slechts ver
holpen kon worden door hogere salarissen in het hoger onderwijs. De mi
nister meende dat de herziening van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
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Rijksambtenaren (BBRA) voor de hoogleraren voldoende soelaas zou bie
den. De creatieve oplossing die N.S.C. Tendeloo (PvdA) opperde, verdient
vermelding; zij stelde voor hoogleraren slechts de titel van professor te ge
ven gedurende hun daadwerkelijke aanwezigheid op universiteit of hoge
school.303
De reorganisatie van het technisch hoger onderwijs was het derde belang
rijke punt. In de begroting zat een aanmerkelijke stijging van het budget
voor de technische hogeschool in Delft. De KVP, fervent voorstander van
een tweede TH, had daar moeite mee, zoals in de volgende paragraaf toege
licht zal worden.
Tenslotte kwam in het VV de oprichting van de stichting voor zuiver
wetenschappelijk onderzoek (ZWO) ter discussie. Vele leden vroegen zich
af of het niet al te kras werd, dat voor de derde maal een belangrijke subsidie
werd aangevraagd voor een instelling in de oprichtingsfase. Deze leden
meenden dat door deze werkwijze het budgetrecht van de Kamer 'op on
aanvaardbare wijze werd ondergraven'.304 Rutten maande de Kamer tot ge
duld. Medio 1949 zou een ontwerp ZWO-wet de Kamer bereiken, welke toe
zegging hij gestand deed. De behandeling van deze wet volgt in een aparte
paragraaf.
De TH te Delft: dubbelhartige pleidooien?
Bij de behandeling van de begroting voor 1949 kwam de reorganisatie van
het technisch hoger onderwijs uitgebreid ter sprake. In zijn MvA had m i
nister Rutten al duidelijk gemaakt dat wat hem betrof het kabinetsbesluit
van 30 maart 1948 (dus nog onder Gielen) uitgangspunt bleef. In die verga
dering had de ministerraad besloten het advies van de commissie-Holst op
te volgen. Dit advies hield vooral in dat de capaciteit van Delft zou worden
uitgebouwd tot 3500 studenten, zodat er jaarlijks 500 nieuwe ingenieurs
zouden afstuderen. Daarnaast zou een tweede commissie worden ingesteld,
die de lokatie en de vorm van een tweede TH moest onderzoeken. De
com m issie-Holst ging er namelijk van uit dat Delft onvoldoende ingeni
eurs kon afleveren om in de behoefte te voorzien. Zo ontstond de tweede
c o m m issie -H o lst.305 Om de uitbouw van Delft m ogelijk te maken ver
hoogde Rutten de betreffende post op de begroting.
Deze verhoging kreeg bijval van Welter (KNP), oud-curator van de TH
Delft, en van W. Schermerhorn (PvdA), hoogleraar te Delft. W elter onder
steunde de uitbouw vooral vanuit het idee dat Nederland, door het verlies
van het economische achterland Duitsland en het dreigend verlies van In
donesië, het hoger onderwijs diende te versterken om 'het ons volk in de
toekomst mogelijk te maken, te blijven leven'. Hij sprak de hoop uit dat de
minister niet tot de bouw van een tweede TH zou overgaan, vooraleer de
TH Delft aan redelijke eisen zou voldoen.306 Oud-premier Scherm erhorn
was geneigd 'deze uitgaven inderdaad met de militaire volstrekt op één lijn
te stellen'. W anneer het volk niet bereid was om vele miljoenen in het
technisch hoger onderwijs te steken, zou Nederland 'binnen afzienbare tijd
- om een beeld te gebruiken, dat voor ons altijd een zekere afschrikwek303
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kendheid heeft - op de Balkan zitten'. Wanneer het Delftse maximum on
voldoende zou blijken, prefereerde hij een systeem waarin vakmensen in
de praktijk hun ingenieursdiploma zouden behalen boven een kopie van
de Delftse hogeschool.307
Binnen de KVP dacht men daar heel anders over. Stokman vond een
tweede technische hogeschool, omwille van de industrialisatie, dringend
noodzakelijk. Hij wilde weten of de minister zich nog wel hield aan het ka
binetsbesluit van 30 april 1948, waarin een commissie was ingesteld die
moest onderzoeken 'waar en hoe', en niet 'óf' er een tweede TH moest ko
m en.308
In zijn repliek kon Rutten iedereen voor een groot deel geruststellen.
W elter en Schermerhorn liet hij weten geen tweede TH te willen bouwen
voor de Delftse gemoderniseerd en uitgebreid zou zijn en Stokman maakte
hij duidelijk dat hij er van uit ging dat het maximum aantal van vijfhon
derd ingenieurs per jaar zeker niet voldoende zou zijn voor de vraag naar
hoog opgeleide technici. De inrichting van een tweede TH was evenwel
'niet met een slag van de toverstaf te verwezenlijken'.
In de Eerste Kamer maakte Stokmans partijgenoot Van Velthoven duide
lijk waar het de KVP om te doen was. De katholieke senator pleitte niet al
leen voor een tweede TH, maar noemde daar direct de lokatie bij. De tweede
TH zou in het zuiden gesitueerd moeten worden, gezien de stiefm oeder
lijke bedeling van de 'wingewesten'.309
De KVP nam elke gelegenheid te baat om voor 'decentralisatie' van het
technisch hoger onderwijs pleiten. Zo brachten Stokman en Van Velthoven
de tweede TH ter sprake bij de behandeling van een vrij technische wijzi
ging van de Hoger-onderwijswet.310 De minister hield ook hier zijn handen
vrij; de regering had zich nog niet over een tweede TH uitgesproken.311
De zoveelste herhaling van zetten bij de behandeling van de begroting
voor 1950 in de Eerste Kamer, was voor de antirevolutionair Woltjer aan
leiding om de zaak maar eens duidelijk te stellen. De Amsterdamse hoogle
raar vond pleidooien voor een tweede TH dubbelhartig, daar 'de krachtige
pressie op de Regering om tot oprichting van een tweede Technische Hoge
school over te gaan niet op zichzelf staat, niet enkel gericht is op uitbreiding
(...) zonder meer, maar mede de plaats betreft, waar men die school zou wil
len zien gevestigd (.,.)'.312 De oprichting van een tweede TH zou nooit alle
partijen kunnen bevredigen. Reden voor W oltjer om zich af te vragen of
hier geen taak lag voor het particulier initiatief.313
Minister Rutten ging in zijn repliek niet meer op deze kwestie in. De de
centralisatie zou spoedig hierna geregeld worden. Op 18 september 1951
diende Rutten een suppletoire begroting in, ten behoeve van het treffen
van voorbereidingen voor een tweede technische hogeschool. In mei van
datzelfde jaar had de minister in de Tweede Kamer laten weten dat de rege
ring in principe voor Eindhoven als vestigingsplaats had gekozen. Vijf jaar
later, in 1956, zag Ruttens opvolger, Cals, het wetsontwerp tot oprichting
van een tweede TH door de beide Kamers aanvaard.
Op het eerste gezicht lijkt Rutten zich niet bijzonder te hebben ingespan
nen om deze tweede instelling voor technisch hoger onderwijs van de
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grond te krijgen, De m inister bezat weinig financiële ruimte om het di
lemma van de oprichting van een tweede TH of de uitbouw van Delft op te
lossen. Dat Rutten zich, in ieder geval buiten de volksvertegenwoordiging,
een warm pleitbezorger van een tweede TH in het zuiden heeft betoond,
bew ijzen uitspraken van de toenmalige Com m issaris der Koningin in
Noord-Brabant, De Quay: 'Wanneer gij niet destijds als Minister van On
derwijs, Kunsten en W etenschappen deze zaak met zoveel inzicht, vast
houdendheid en beleid had aangepakt, dan was zij er ongetwijfeld niet ge
komen. (...) En in de historie zal dan naast de naam van Cals, die op de ge
vel mag prijken, de naam van Rutten, die voor het fundament en voor de
hoekstenen zorgde, zeker niet vergeten worden.’314
Bevordering zuiver wetenschappelijk onderzoek

In leidin g
'Today no nation is stronger than its scientific resources.' Dit citaat, afkom
stig van een Amerikaanse senaatscommissie, gebruikte minister Rutten in
zijn MvT bij het wetsontwerp 'Bevordering van het zuiver-wetenschappe
lijk onderzoek'. Het wetsontwerp, dat op 26 april 1949 bij de Tweede Kamer
werd ingediend, beoogde de instelling van de Nederlandse organisatie voor
zuiver wetenschappelijk onderzoek (ZWO), en regelde de taak en opbouw
van de organisatie. Het idee om het (zuiver) wetenschappelijk onderzoek te
bevorderen was al ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog en maakte deel
uit van het allesomvattende streven naar vernieuwingen op politiek, maat
schappelijk en cultureel gebied. Minister Van der Leeuw stelde in april 1946
de commissie-Reinink in met als taak een nadere uitwerking te geven van
'het voornemen om het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Ne
derland niet alleen op natuur-wetenschappelijk gebied, maar ook op het ge
bied der zogenaamde alpha-vakken te stimuleren en te steunen op een
schaal, zoals tot dusverre niet is geschied. Het uiteindelijke doel van dit on
derzoek zal zijn, dat de resultaten ervan ten nutte komen voor de welvaart
van de Nederlandse samenleving.315 H.J. Reinink was op dat moment secretaris-generaal op het ministerie van OKW.316 Van der Leeuws opvolger rea
geerde 'niet enthousiast maar wel positief’ op het rapport van de commis
sie.317 Gielen stelde voor dat de commissie nadere suggesties aandroeg voor
een wetsontwerp en vroeg de com missie op te treden als 'voorlopig
bestuur’ van de organisatie voor ZWO 'in oprichting'. De minister trok bo
vendien een bedrag van een half miljoen uit op de begroting, zodat de orga
nisatie voorlopig kon functioneren. Begin 1946 waren al subsidies verstrekt
voor de oprichting van de stichting 'Het M athematisch Centrum' en de
stichting voor 'Fundamenteel onderzoek der Materie', beide ZWO-stichtingen.
In het voorjaar van 1947 kwam de commissie met een wetsvoorstel
waarover advies werd ingewonnen bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Centrale Organisatie
voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en de universitei305
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ten en hogescholen. Dit leidde tot een 'vrij drastische herziening’.318 Pas in
1949 bereikte het wetsontwerp de Staten-Generaal. De indiener, minister
Rutten, had deel uitgemaakt van het voorlopig bestuur van de organisatie.
In beide Kamers werden verschillende kanttekeningen geplaatst bij het
ontwerp. Sommige afgevaardigden betwijfelden de noodzaak van een af
zonderlijke organisatie en hadden kritiek op de ingewikkelde organisatie
structuur. Was een effectieve parlementaire controle over de door de orga
nisatie te besteden gelden mogelijk, en hoe zat het met de ministeriële ver
antwoordelijkheid in deze? Ook bestond de vrees dat ZWO een belemme
ring ging vormen voor de beoefening (en financiering) van het weten
schappelijk onderzoek aan de universiteiten en hogescholen.

Het ontwerp
De Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek kreeg
tot taak 'het zuiver wetenschappelijk onderzoek met alle daartoe dienstige
middelen te bevorderen, in het bijzonder door het beschikbaar stellen van
gelden' en die 'werkzaamheden te verrichten, die haar bij wet of algemene
maatregel van bestuur dan wel door Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en W etenschappen worden opgedragen'.319 Zij was bevoegd tot het
doen van voorstellen aan de minister over de bevordering en coördinatie
van het zuiver wetenschappelijk onderzoek. De organisatie kreeg daartoe de
beschikking over een fonds dat jaarlijks een bijdrage ontving uit de rijksbe
groting en waarin ook particuliere bijdragen konden worden gestort.
Het belangrijkste orgaan van de organisatie werd de raad, die voorstellen
deed aan de minister en aan wiens richtlijnen het bestuur van de organisa
tie gehouden was. De raad werd samengesteld uit een of twee vertegen
woordigers van iedere universiteit of hogeschool, vijf leden die niet aan het
hoger onderwijs verbonden waren (eventueel aangevuld met nog eens vijf
leden), een vertegenwoordiger van TNO en een van het departement van
OKW. De laatste had tevens zitting in het bestuur. Een vertegenwoordiger
van het ministerie van Financiën kreeg toegang tot de vergaderingen van
het bestuur en de raad, maar hij had in tegenstelling tot zijn collega van
OKW niet het recht om tegen een besluit verzet aan te tekenen. De minister
van OKW had in zulke gevallen de uiteindelijke beslissingsmacht. Hij was
wel verplicht de KNAW in staat te stellen hieromtrent te adviseren. In en
kele andere artikelen was de KNAW als adviesorgaan van de regering ver
meld.
Het bestuur diende een jaarverslag en een jaarrekening op te stellen,
welke na goedkeuring van de raad werden overlegd aan de minister die het
vervolgens bij de Staten-Generaal deponeerde.
De organisatie bestond verder uit de directeur en een bureau, en kon nog
worden gecompleteerd door de instelling van (vaste) wetenschappelijke
com m issies.
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'Zuivere' wetenschap
Minister Rutten gaf in de MvT hoog op over het belang van zuiver weten
schappelijk onderzoek. Hij omschreef de zuivere wetenschap als weten
schap 'louter om den wille van vermeerdering en verheldering der mense
lijke kennis'. Deze onderscheidde zich daarmee van de toegepaste weten
schap die gericht was op 'dienstbaarheid aan de menselijke noden en be
hoeften'.320 Voor de bevordering van toegepast wetenschappelijk onderzoek
was al in 1930 het TNO-instituut opgericht. De ZWO-organisatie kon vol
gens de minister worden beschouwd als tegenhanger van en aanvulling op
TNO. Door ZWO en TNO werden dus respectievelijk het gebied van de zui
vere wetenschap en de toegepaste natuurwetenschap bestreken. Ter voorko
ming van een lacune was in het wetsontwerp bepaald dat de bemoeiingen
van ZWO zich tevens uitstrekten over het toegepaste niet-natuurw e te n schappelijk terrein, althans 'zo lang en voor zo ver ter bevordering daarvan
geen andere wettelijke regeling' was getroffen. Ook in andere landen was de
overheid er toe overgegaan meer steun te verlenen aan de beoefening van
de zuivere wetenschap dan voor 1940. De Nederlandse overheid werd dus
min of meer gedwongen hetzelfde te doen, wilde het onderzoek niet het
gevaar lopen (verder) achterop te raken.
Bevordering van het zuiver wetenschappelijk onderzoek droeg volgens
de minister bij 'tot de grondslagen ener kennis, waaruit straks - ofschoon
aanvankelijk geenszins beoogd - öf de practische vindingen en toepassingen
zelf ontspringen öf de werktuigen gesmeed worden, waarmede zulke win
sten verworven kunnen w orden'.321 Niet alleen het zuiver natuurw eten
schappelijk onderzoek, maar ook de zogenaamde 'geesteswetenschappen'
behoefden steun, vooral 'in ons tijdsgewricht, waarin de veranderingen
van de maatschappelijke structuur snel, omvangrijk en ingrijpend zijn'.322
Het belang van de geesteswetenschappen kon makkelijk worden onder
schat, meende de minister. 'De onmiddellijke uitwerking van een materiële
vinding is voor een ieder gemakkelijker waar te nemen dan de waarde van
een geestelijk goed te schatten; de kracht van de atoombom werd beseft
voordat het politiek effect van die vinding begrepen wordt; hoeveel makke
lijker spreekt men over de mogelijkheden van en nuttige toepassing der
atoomenergie dan dat men het psychologische en politieke probleem juist
stelt van een mensheid, die met die nieuwe gegevens moet leren te leven.
Toch zijn de geestelijke aspecten van het hoogste belang en geeft het ook in
een tijdsgewricht van "planmatige volkshuishouding" en "ordening" geen
pas de geestelijke krachten van de mens eenzijdig te gebruiken.'323
Alle partijen in het parlement onderschreven de wenselijkheid van coordinatie en stimulering van het zuiver wetenschappelijk onderzoek. De
communistische woordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer plaatsten
wel een vraagteken bij de gekozen terminologie. Van een zuivere weten
schap, in de zin van vrij van dogma, klassenbelang of utiliteit, kon geen
sprake zijn. Zij verwezen naar de atoombom: 'Hieruit blijkt hoe deze zui
vere wetenschap, die tot heil van de mensheid zou kunnen strekken, voor
de m ensheid zou kunnen zijn een bron van materiële welvaart en vrije
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tijd, in haar resultaten op het ogenblik niet anders teweegbrengt, dan ver
warring en tegenstelling in de wereld en bovendien in de harten van tien
tallen millioenen mensen een beklemmende vrees voor hetgeen hun bo
ven het hoofd hangt.'324 Hoogcarspel (CPN) vreesde voor een weten zonder
geweten. Dit ontlokte aan Tilanus de opmerking: Toen de geachte afgevaar
digde Hoogcarspel aan het woord was, heb ik ook gedacht aan de "zui
verheid" van het wetenschappelijk onderzoek in Rusland. Ik dacht zo bij
mij zelf: wanneer men boter op zijn hoofd heeft - al is het dan Russische bo
ter, die wat harder is dan de boter hier - moet men niet te veel in de zon
gaan staan.'325 Minister Rutten liet zich niet verleiden tot een uitgebreide
discussie maar stelde slechts met enige ironie dat hij de onbaatzuchtigheid
waarmee het CPN-lid pleitte voor een zuivere terminologie kon waarderen.
Dat de overheid bij de bevordering van het zuiver wetenschappelijk on
derzoek een taak had, werd door alle partijen onderschreven. Dat hierdoor
de vrijheid van het onderzoek niet mocht worden bedreigd stond vast. J. de
Kadt (PvdA) verwoordde dit als volgt: 'Wij hebben geen behoefte aan Regeringswetenschap, aan Overheidsdialectiek of aan partijbiologie. Als er in dit
ontwerp ook maar een spoor van gevaar in die richting aanwezig zou zijn,
zou het mij en mijn politieke vrienden tot onverzoenlijke tegenstanders
hebben.'326 Rutten stelde het zo: 'Zuiver-wetenschappelijk onderzoek is niet
een directe taak van de overheid. De regering acht de doelstelling en het
belang van het zuiver wetenschappelijk onderzoek anderzijds zo groot, dat
zij de verwezenlijking van een organisatie voor zuiver-wetenschappelijk
onderzoek wenst mogelijk te maken door het verlenen van rechtspersoon
lijkheid aan die organisatie en door haar geldelijk te steunen.’327 Niettemin
klonk in het VV van de Eerste Kamer enige bezorgdheid door. Volgens
enige leden kon de bevordering van het onderzoek 'beter geschieden van
het m aatschappelijk leven uit, met financiële steun, zo nodig, van de
Overheid. Instelling van een organisatie (...) door de wet scheen hun princi
pieel niet ongevaarlijk.' Ze vreesden 'eenzijdigheid en het bevorderen van
een min of meer officiële, door de Overheid geijkte wetenschap'.328 ARPsenator Woltjer kreeg evenwel van Rutten te horen dat ZWO juist het ge
vaar van eenzijdigheid en overheidsdirigisme tegenging. De grote invloed
van de leidinggevende wetenschappelijke kringen in de organisatie was een
waarborg, aldus de minister, tegen het ontstaan van een door de regering
geijkte wetenschap. De minister wilde juist af van de bestaande situatie
waarin hij de uiteindelijke beslissingsmacht had over de aanvragen voor
financiële steun aan bepaalde projecten. 'De Minister zelf beslist. Natuurlijk
moet hij zich houden binnen de grenzen van het op de begroting gevoteer
de geld, maar overigens beslist hij volkomen naar eigen believen, al of niet
conform het advies van de commissie, die door hem is aangewezen. (...) Dat
is het waar ik van af wil!’329

Ministeriële verantwoordelijkheid in het gedrang?
De m inister koos voor een aparte organisatie. Het was volgens hem niet
voldoende om alleen de universiteiten en hogescholen van voldoende
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middelen te voorzien. Immers ook buiten deze instellingen werd zuiver
wetenschappelijk onderzoek verricht, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en
door (groepen van) zelfstandige wetenschappers. Een onafhankelijke orga
nisatie kon bovendien de noodzakelijke coördinatie verzorgen. De nood
zaak van een aparte organisatie werd niet door iedereen onderschreven.
Terpstra, Tilanus en Tendeloo opperden bezwaren. Zij wezen op de extra
kosten. Terpstra stelde dat de verdeling van gelden door de minister, daarbij
geassisteerd door één of meer commissies, het voordeel had dat hij de recht
streekse verantwoordelijkheid droeg en daarvoor ter verantwoording kon
worden geroepen door de Staten-Generaal. Terpstra vreesde dat de minister
zich al te gemakkelijk achter het bestuur van de organisatie kon verschui
len. Ook Tendeloo liet zich, in tegenstelling tot haar partijgenoot De Kadt,
negatief uit over het ontwerp. Ze betitelde ZWO als ’een erfenis (...) van de
tijd, toen wij alles wilden vernieuwen en anders wilden maken dan het
vroeger was. In die tijd - ik heb er zelf ook aan meegedaan - zijn wij niet vrij
geweest van een zekere overschatting van de mogelijkheden van na de oor
log.'330
De bewindsman bestreed dat de ministeriële verantwoordelijkheid in het
gedrang kwam. Hij somde een achttal punten op waaruit het tegendeel zou
blijken. Zijn voornaamste argument was dat het subsidiebedrag jaarlijks op
de begroting verscheen en hierover kon hij door de Kamer aan de tand
worden gevoeld. Bovendien hield hij zich via zijn vertegenwoordiger in de
raad en het bestuur op de hoogte van de gang van zaken en besliste hij in
geval een besluit werd opgeschort. Ook had de minister de hand in de be
noeming en bezoldiging van de voorzitter en ondervoorzitter van de raad
(en daarmee tevens van het bestuur) en van de directeur.331 Terpstra, Ti
lanus en Tendeloo waren niet overtuigd. Stokman kon zich wel verenigen
met de instelling van een aparte organisatie. Hij zag weinig verschil in de
opzet van het ontwerp en de gedachte van Terpstra volgens welke de minis
ter werd bijgestaan door een aantal departementale commissies. 'Indien (...)
een zodanig apparaat nodig is, dan zie ik de instelling en de werkwijze
daarvan toch maar liever geregeld in een wet, zoals thans is voorgesteld, al
ben ik het gaarne eens met de geachte afgevaardigde de heer Terpstra, wan
neer hij zegt, dat de organisatie, zoals zij is voorgesteld, van structuur inge
wikkeld is en dat toch moet worden gewaakt tegen een mogelijke uitgroei
tot een zwaar administratief apparaat.’332
De Kadt was teleurgesteld in zijn collega's die zich tegen het voorstel
hadden gekeerd. Hij verklaarde dat 'bij de behandeling van dit wetsontwerp
in de Kamer toch wel zeer gebleken is, hoe moeilijk het schijnt te zijn in dit
land met een organisatie naar voren te komen, waarvan iedereen beweert,
dat hij eigenlijk meent, dat er zulk een behoefte is aan de zaak, die daarme
de gediend wordt (...) doch waarbij men zich dan in het algemeen op het
standpunt schijnt te stellen: Laten wij vooral niet iets nieuws proberen, la
ten wij vooral in deze tijd, waarin wij gedwongen zijn nieuwe dingen te
doen, alles proberen om de dingen bij het oude te houden'.333
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Concurrentie voor onderzoek aan universiteiten en hogescholen?
Rutten had ook moeite de Kamers er van te overtuigen dat de oprichting
van ZWO niet leidde tot onttrekking van wetenschappelijk onderzoek aan
de universiteiten en hogescholen. In zijn MvT verklaarde Rutten al dat de
rijksbijdrage aan de organisatie niet verhaald zou worden op de begrotingsgelden voor deze wetenschappelijke centra. Op aandringen van de Tweede
Kamer werd in het artikel dat de taak van de organisatie omschreef expliciet
opgenomen dat het zuiver wetenschappelijk onderzoek primair binnen de
universiteiten en hogescholen behoorde te worden verricht.334 Ondanks
deze wijziging bleven Terpstra, Stokman, Tendeloo, Hoogcarspel en Tilanus
bevreesd voor concurrentie tussen ZWO en de universiteiten en hogescho
len. Tendeloo en Tilanus drongen er bij de minister op aan het wetsont
werp aan te houden totdat meer bekend was over de voorgenomen reorga
nisatie van het hoger onderwijs. Rutten zag hierin weinig heil. Hij her
haalde dat de gelden voor ZWO niet zouden worden verhaald op de begro
ting voor het hoger onderwijs en dat voor een drainage van het onderzoek
door ZWO niet hoefde te worden gevreesd. De vertegenwoordiging van de
universiteiten en hogescholen in de raad was, zo meende de minister, vol
doende waarborg dat de organisatie pas bij uiterste noodzaak over zou gaan
tot creatie van nieuwe onderzoeksinstituten.

Wijzigingen

en amendementen

N aast de wijziging in de taakomschrijving kwam door toedoen van de
Tweede Kamer nog een aantal wijzigingen tot stand. Zo werd de KNAW
bevoegd zich over de voorstellen van ZWO aan de minister uit te spreken
en kreeg de KNAW een vertegenwoordiger bij de vergaderingen van de
raad. Voorts werd vastgelegd dat subsidies ten behoeve van een bepaald on
derzoek niet langer dan vijf jaar beschikbaar werden gesteld, tenzij de raad
na een grondige evaluatie anders besliste. Dit was het resultaat van de aan
drang in het VV om richtlijnen te geven voor de besteding van het fonds.
Volgens de minister had het voorlopig bestuur zichzelf al de beperking op
gelegd om een subsidie niet dan bij uitzondering langer dan drie jaar te ver
strekken. De opgenomen bepaling ging dus verder door de termijn met
twee jaar te verkorten.
De laatste wijziging als gevolg van de schriftelijke voorbereidingsfase, be
trof de ingewikkelde figuur die was gekozen voor de samenstelling van de
raad. Volgens het ontwerp zou voor de vertegenwoordigers van de univer
siteiten en hogescholen door de senaten een aanbevelingslijst moeten wor
den ingediend. Hieruit maakten de colleges van curatoren een voordracht,
waaruit de minister, de KNAW gehoord, de raadsleden benoemde. Deze fi
guur werd in het VV onaanvaardbaar genoemd, omdat het geen waarborg
gaf dat ook de curatoria, waarvan men bestuurs- en beheerskwaliteiten
verwachtte, in de raad waren vertegenwoordigd. Door een wijziging werd
in de voordracht ook de naam van een curator opgenomen. De wijziging
deed echter niets af aan de ingewikkeldheid. Derhalve verstomde de kritiek
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van o.a. Tendeloo, Terpstra en Stokman niet, maar dit had geen verdere
aanpassing tot gevolg.
De minister nam een in het VV gedaan voorstel om de facultatieve in
stelling van vaste wetenschappelijke commissies imperatief voor te schrij
ven in de wet niet over. De raad was zelf genoegzaam in staat deze kwestie
te regelen, aldus Rutten. Een wettelijke regeling was overbodig. De weige
ring van de minister was voor Stokman reden een tweetal amendementen
in te dienen waarin het bindend voorschrijven van vaste commissies en de
wijze van samenstelling ervan was opgenomen. De Kadt vond de amende
menten overbodig, maar zou zich er niet tegen verzetten. Terpstra maakte
eveneens geen bezwaar. Rutten nam het eerste amendement uiteindelijk
over, maar de kwestie van de samenstelling wilde hij liever aan de raad
overlaten. De Kamer nam het tweede amendement echter zonder hoofde
lijke stemming aan.
Restte nog de kwestie rond de controle over de besteding van de subsi
dies. Een tweetal amendementen van Stokman, mede ondertekend door
Terpstra, beoogden een preventieve controle mogelijk te maken door de
vertegenwoordiger van de minister van Financiën net als de vertegen
woordiger van het ministerie van OKW het recht te verlenen verzet aan te
tekenen tegen een bepaald besluit, waarvoor een bepaalde procedure zou
gelden. De Kadt zag in de amendementen weliswaar geen verbetering, maar
kon de toekenning van het recht van verzet aan de vertegenwoordiger van
Financiën wel aanvaarden. Tegen de procedureregels had hij ernstige be
zwaren: '(...) wanneer de vertegenwoordigers van de Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen en van de Minister van Financiën beiden
verzet aantekenen, dan wordt dat een zaak, die deze Ministers onderling
moeten bespreken en die eventueel een Kabinetszaak moet worden. En het
lijkt mij ongewenst in deze wet iets neer te leggen dat de oplossing van deze
procedure al van tevoren aangeeft.'335 Partijgenote Tendeloo zag in de
amendementen een aardige illustratie van haar standpunt dat de coördina
tie ook aan de regering kon worden overgelaten. Aanname van de amende
menten degradeerde ZWO immers tot adviescollege van de regering en
legde de uiteindelijke beslissingsmacht bij de ministers. Hoogcarspel vrees
de voor een stroevere werking van de organisatie. De minister sloot zich bij
de laatste spreker aan en wilde niet verder gaan dan de procedure in het
ontwerp. Hij voegde er aan toe dat de minister van Financiën zelf niet had
aangedrongen op medeverantwoordelijkheid en de Kamer moest deze dan
ook niet opdringen. Stokman ging hierop overstag en trok beide amende
menten in.
Meer succes had Stokman met zijn amendementen voor een repressieve
controle door de Rekenkamer. De Rekenkamer had hier zelf op aangedron
gen, aldus Stokman. Rutten had aanvankelijk bedenkingen. Hij meende dat
het niet noodzakelijk was de inschakeling van de Rekenkam er wettelijk
vast te leggen. De financiële controle achtte hij voldoende gewaarborgd door
de aanwezigheid van de vertegenwoordiger van Financiën bij de vergade
ringen. Voorts diende de minister van OKW het jaarlijks uitgetrokken be
grotingsbedrag voor de Kamer te verantwoorden. Doordat de organisatie
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ook gelden kon ontvangen uit anderen hoofde dan de begroting, zou de in
schakeling van de Rekenkam er als opgedrongen kunnen worden be
schouwd. Bovendien zou in de praktijk door de organisatie geen bezwaar
worden gemaakt tegen eventuele controle van de Rekenkamer. De minister
was evenwel bereid om in de subsidievoorwaarden bij het verstrekken van
de rijksbijdrage een clausule op te nemen over een dergelijk controle. Dit
was echter volgens Stokman niet efficiënt en doelmatig. Hij hield vast aan
het opnemen van een repressieve controle in de wet. Terpstra en Hoogcar
spel schaarden zich achter zijn voorstel. De Kadt sprak zich uit tegen de
amendementen. Het verschil van inzicht tussen de indiener van de amen
dementen en de minister was overkomelijk. De minister keerde zich im
mers niet tegen controle van de Rekenkamer, maar vond zijn voorstel 'iets
eleganter' dan opname in de wet. ’(...) ik heb niet een dergelijke steile opvat
ting in dezen, dat ik de Kamer op enige wijze in de weg zou willen staan
voor het bepalen van de uiteindelijke keuze', verklaarde de minister.336 Hij
stelde wel voor het amendement, indien de Kamer persisteerde, iets anders
te formuleren. Door een redactionele wijziging waren de verschillen snel
overbrugd. De minister nam het gewijzigde amendement over. De controle
door de Rekenkamer was daarmee in de wet vastgelegd.
Na al deze wijzigingen aanvaardde de Tweede Kamer het ontwerp met 58
tegen 21 stemmen. ARP, CHU, SGP en de PvdA'er Tendeloo stemden te
gen.337

Eerste Kamer
Slechts drie sprekers mengden zich in het debat in de Eerste Kamer: Cramer
(PvdA), Van Santen (CPN) en Woltjer (ARP). Cramers betoog was een on
dersteuning van het ontwerp. Van Santen wees, evenals zijn partijgenoot
aan de overzijde, op de onjuistheid van de term 'zuiver wetenschappelijk
onderzoek' doordat het onderzoek maatschappelijk gedetermineerd was. De
kritiek kwam voornamelijk van de ARP. Woltjer herhaalde nog eens de
bedenkingen van zijn collega's van de overzijde. Zo stelde hij de vraag of
het de taak was van de overheid door middel van een wet een dergelijke
organisatie in het leven te roepen. Hij achtte dit niet noodzakelijk omdat
het particulier initiatief hier niet te kort schoot. Verder vreesde hij verspil
ling van subsidiegelden, gevaar voor een vermindering van de ministeriële
verantwoordelijkheid, verlegging van het zwaartepunt van het onderzoek
naar de organisatie en de bevordering van een eenzijdige, door de overheid
geijkte wetenschap. Desalniettemin nam de Eerste Kamer het ontwerp zon
der hoofdelijke stemming aan.338
Conclusie
Het wetsontwerp Bevordering van het Zuiver W etenschappelijk Onder
zoek verschafte de al bestaande ZWO 'in oprichting' een wettelijke basis.
Met name van oppositionele ARP-zijde werd de noodzaak van een wette-
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lijke regeling in twijfel getrokken, omdat het particulier initiatief niet in ge
breke was gebleven.
Geen van de partijen sprak zich uit tegen financiële hulp van de over
heid voor de beoefening van zuiver wetenschappelijk onderzoek. Wel had
den Terpstra, Tilanus en Tendeloo bezwaren tegen een aparte organisatie.
Daarom onthielden zij hun stem aan het wetsontwerp. Rutten kon hen er
niet van overtuigen dat een aparte organisatie noodzakelijk was voor de
coördinatie van het onderzoek, noch van het feit dat de ministeriële ver
antwoordelijkheid hierdoor niet in het gedrang kwam.
De vrees, kamerbreed geuit, voor een concurrentiestrijd tussen de organi
satie en de universiteiten en hogescholen leidde tot een aanpassing van de
taakomschrijving van de organisatie. De minister beloofde dat de gelden
voor de organisatie niet zouden worden verhaald op de begrotingsgelden
voor het hoger onderwijs. De verhouding tussen de universiteiten en ZWO
(respectievelijk de eerste en tweede geldstroom) bleef overigens ook na 1950
voortdurend onderwerp van discussie.
De voornaamste wensen van de Tweede Kamer lagen op het terrein van
de financiële controle op de ZWO-gelden. Stokman en Terpstra kregen on
voldoende steun voor hun voorstel om de vertegenwoordiger van het mi
nisterie van Financiën het recht van verzet tegen bepaalde besluiten toe te
kennen. Wel werd vastgelegd dat de Rekenkamer achteraf kon controleren,
ondanks de aanvankelijke bedenkingen van de minister om dit in de wet
zelf vast te leggen.

Het cultuurbeleid
Inleiding
Alvorens een beschrijving van het cultuurbeleid onder minister Rutten te
geven, dient duidelijk te zijn wat onder cultuurbeleid verstaan wordt. Dat is
minder eenvoudig dan het wellicht lijkt. Lange tijd loste men het probleem
op door onder 'cultuurbeleid’ alles te rekenen wat betrekking had op de
'beschaving'. Met deze wel heel brede omschrijving viel het gehele werk
terrein van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen on
der cultuurbeleid. Een onderscheid tussen de onderwijs- en cultuurcomponent van het ministerie is zo echter onmogelijk.339 Een ander uiterste levert
de dissertatie van Joost Smiers op, die cultuurbeleid reduceert tot het beleid
ten aanzien van de schone kunsten en musea. Een dergelijke definitie,
doorgaans cultuurbeleid in enge zin genoemd, levert weliswaar een werk
baar onderscheid op, maar laat teveel cultuur buiten beschouwing.340
Naast het cultuurbeleid in enge zin komt in deze paragraaf het cultuurbe
leid in brede zin aan bod. Het Sociaal en Cultureel Planbureau341 verdeelde
dat cultuurbeleid in de volgende deelterreinen: het persbeleid, het omroep
beleid, het bibliotheekbeleid, het kunstbeleid en het beleid ten aanzien van
musea, monumenten en archieven.342 Deze terreinen krijgen derhalve de
nodige aandacht, met dien verstande dat het bibliotheekbeleid aan de orde
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komt in het hoofdstuk over justitie.343 Onderstaand schema geeft een vi
suele weergave van de verschillende definities.

Figuur 2. Schematische weergave van de verschillende definities

Hieronder volgt een schets van het beleid ten aanzien van de kunsten, de
radio en de pers. Een centraal thema dat bij alle deelgebieden naar voren
kwam, was de taak van de overheid in het culturele leven. Discussies daar
over beheersten het cultuurdebat (d.i. cultuur in enge zin).
Een tweede belangrijk thema was de cultuurspreiding. Het betreft hier
dan zowel regionale spreiding als een spreiding over de sociale klassen (so
ciografische cultuurspreiding). Tevens werd in het cultuurdebat de positie
van de kunstenaar besproken.
Het radiobeleid draaide, behalve om een aantal incidenten, vooral om de
kwestie van een nieuwe Radiowet. Gielen had een tijdelijke regeling getrof
fen, welke nog steeds van kracht was.
Het persbeleid stond geheel in het teken van de afloop van de perszuive
ring en de wens tot tuchtrechtelijke regeling van de journalistiek. Het be
treffende wetsontwerp haalde het Staatsblad niet.
De stand van zaken

Ruttens voorgangers
G. van der Leeuw (PvdA), doorbraak-dominee en personalistisch socialist,
was een vurig voorstander van de door de socialisten gepropageerde
'actieve cultuurpolitiek'. Zoals velen destijds zag ook hij een dreigend ver
val van de Nederlandse samenleving, een toenemende zedenverwildering
en een morele ontreddering. Een actieve cultuurpolitiek moest deze ont
wikkelingen keren. Actieve cultuurpolitiek was in zijn ogen synoniem aan
volksopvoeding, waarin school en jeugdbeweging, maar ook de radio, de
pers en de schone kunsten, een taak hadden. Naar de inhoud van zulk een
cultuurpolitiek blijft het gissen; de minister heeft zich daar nooit duidelijk
over uitgesproken.
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Wèl was duidelijk dat de overheid zichzelf een belangrijke taak toedacht
in de volksopvoeding k la Van der Leeuw. Al in de officieuze regeringsver
klaring kondigde minister-president Schermerhorn aan dat Van der Leeuws
m inisterie het centrum van de volksopvoeding zou worden. De bewinds
man zelf ging voortvarend van start en breidde het departement met een
zware beleidsafdeling voor Kunsten en Wetenschappen uit.344
In de formatie van het kabinet-Beel eiste de KVP het departement van
OKW op, huiverig voor de vergaande plannen van Van der Leeuw, welke
de verzuiling dreigden te ondermijnen. De nieuwe bewindsman, de oudonderwijsinspecteur J.J. Gielen, begon zijn ambtsperiode met een reorgani
satie van het departement, waarbij de uitbouw van Van der Leeuw weer in
zijn geheel verdween. Deze actie leverde de minister bepaald niet de warme
vriendschap, maar wel een interpellatie van de PvdA op. Deze interpellatieJoekes eindigde als een storm in een glas water, door ingrijpen van de
PvdA-fractietop. Het was dit afgeslankte m inisterie dat Rutten bij zijn
ambtsaanvaarding aantrof.345

De radio
De doorbraakgedachte beheerste aanvankelijk ook de radiokwestie. Van der
Leeuw en Schermerhorn waren voorstanders van een nationale omroep,
waarin de oude, verzuilde structuur zou worden afgebroken ten gunste van
een BBC-achtige organisatie. Deze nationale omroep zou de enige zendge
machtigde zijn, en zou voor het grootste deel een 'nationaal programma'
moeten verzorgen; daarnaast diende zij ruimte te bieden aan de afzonder
lijke geestelijke stromingen in het land. Een en ander vond zijn weerslag in
de troonrede van 1946, waarin de regering de vorming van zo’n bestel aankondigde.
De doorbraakgedachte bleek ook op dit terrein minder sterk dan de geves
tigde belangen. De vooroorlogse organisaties, vooral van confessionelen
huize, kwamen in snel tempo terug en kregen de nodige politieke steun.
Gielen kon weinig anders doen dan een bestel ontwerpen dat goeddeels
aansloot bij de vooroorlogse situatie, een bestel dus waarin de oude zend
gemachtigden een grote mate van autonomie zouden behouden. Wel achtte
hij sam enwerking tussen de omroepverenigingen van belang; deze zou
plaatsvinden in de federatieve Nederlandse Radio Unie. Een regerings
commissaris controleerde deze unie, vooral financieel. Het was Gielens uit
drukkelijke bedoeling dat deze regeling slechts tijdelijk zou zijn; algemeen
was echter het gevoelen dat een definitieve regeling niet veel van deze op
zet zou afwijken. Voorstanders van een eenheidsomroep, vooral PvdV,
CPN en een klein deel van de PvdA, zagen met lede ogen dat Gielen de
machtspositie van de oude omroepen herstelde.
Door het expliciet tijdelijke karakter van Gielens regeling bleef het onrus
tig aan het radio-front. In 1947 bracht de Radioraad, adviescollege voor de
minister, een advies uit voor een definitieve regeling van het om roepbe
stel, waarin 50% van de zendtijd naar een nationale omroep en 50% naar de
bestaande omroepverenigingen zou gaan. Dit advies week zo ver af van de
315

Hoofdstuk III Rutten verwekt een mammoetje

bestaande praktijk en de wensen van de minister, dat het niet verwonder
lijk was dat de regering het advies naast zich neerlegde.
De discussie over het radiobeleid onder minister Rutten is voor een groot
deel een echo uit de voorafgaande periode. In de paragraaf over het radiobe
leid zullen we zien dat de Kamer bleef aandringen op een spoedige indie
ning van de Radiowet en verder kritiek had op een aantal onderdelen van
de tijdelijke regeling, zoals de preventieve controle op radio-uitzendingen
en de financiering en het belang van de Wereldomroep.

De pers
Gedurende de oorlog hadden de bezettingsautoriteiten de pers aan banden
gelegd; de meeste bladen werden 'gelijkgeschakeld' waardoor zij geheel ten
dienste van de bezetter kwamen, andere behielden een zekere mate van
vrijheid.
V erschillende bladen weigerden de beknotting van de vrijheid van
drukpers te accepteren. Een deel van deze bladen besloot tot opheffing, een
ander deel forceerde een verbod door de bezetter, terwijl een derde groep il
legaal ging verschijnen. Zo deed zich een scheiding binnen het perswezen
voor: aan de ene kant een groep 'foute' bladen, die zich dus in meerdere of
in mindere mate aan collaboratie schuldig maakte, aan de andere kant de
groep bladen die dergelijke collaboratie weigerde en niet langer verscheen.
Al tijdens de bezetting leefde binnen brede kringen van de bevolking de
overtuiging dat er na de bevrijding een zuivering van het perswezen plaats
moest vinden. De SDAP'er J.A.W. Burger, Engelandvaarder en minister
van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Gerbrandy te Londen, vaar
digde al in 1944 een Tijdelijk Persbesluit (E 69) uit, dat een aantal maatrege
len ter zuivering en ordening van het perswezen bevatte. De zuivering
hield voornamelijk in dat personen die in de pers werkzaam waren (zowel
als journalist, drukker of als b.v. commissaris van een uitgeverij), in af
wachting van de behandeling door de bijzondere rechtspleging, door de
Perscommissie tijdelijk konden worden uitgesloten van werkzaamheden in
de perssector. De Perscommissie kon bovendien 'foute' bladen een ver
schijningsverbod opleggen, evenals aan bladen waarvan zij van mening
was 'dat de verschijning daarvan schadelijk zou zijn voor een gezond
perswezen, onder meer omdat met de uitgave daarvan uitsluitend het ma
ken van winst wordt beoogd, dan wel omdat door de uitgave niet in een be
staande behoefte wordt voorzien'. (Tijd. Persb. art. 3, vijfde lid). Hier stak de
gedachte achter dat het grote gemak waarmee veel bladen gecollaboreerd
hadden, een gevolg was van hun commerciële opzet.
Burgers opvolger als minister van Binnenlandse Zaken, de katholiek
Beel, deed in 1945 een nieuw Tijdelijk Persbesluit (F 177) verschijnen. Op
vallendste verschil met het eerdere besluit was het ontbreken van een or
denende bevoegdheid; de Commissie voor de Perszuivering (CPZ), zoals de
Perscommissie werd herdoopt, richtte zich uitsluitend op de zuivering van
personen. Deze zuivering, waartegen overigens geen beroepsmogelijkheid
bestond, vond plaats via het verlenen van een 'certificaat van geen be316
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zwaar’, De minister kon de verschijning verbieden van een blad waarvan
niet alle medewerkers zo'n certificaat bezaten. Daarnaast introduceerde het
nieuwe besluit een Persraad; allereerst een adviescollege voor de verant
woordelijke ministers, maar met een belangrijke taak op het gebied van de
verdeling van de schaarse installaties en outillages over de persorganen.
Nieuw in dit besluit was de bevoegdheid van de minister om de installaties
van 'foute' bladen tijdelijk te vorderen.
Onder Gielen verhuisde het persbeleid van het ministerie van Binnen
landse Zaken naar dat van OKW. In 1947 diende deze minister, wegens tijd
gebrek en met het oog op de nog voortdurende bijzondere omstandigheden,
in plaats van een definitieve Perswet de Wet noodvoorziening perswezen
in. Hierdoor werd het Tijdelijk Persbesluit, met enkele wijzigingen, gelega
liseerd. Belangrijkste wijziging was de introductie van een beroepsm oge
lijkheid tegen besluiten van de Commissie voor de Perszuivering, waartoe
een Raad van Beroep voor de Perszuivering (RBP) werd ingesteld.
Bij de behandeling van dit wetsontwerp was Burger, inmiddels kamerlid
voor de PvdA, de belangrijkste opponent van de minister. Hij verweet de
minister dat de perszuivering was verworden tot een journalistentribunaal,
terwijl het zeker zo schuldige perskapitaal buiten schot was gebleven. Bur
ger kwalificeerde de regeling dan ook als één die 'naar veler oordeel de oor
zaak van de mislukking van het persbeleid is geworden’.346 Bij amende
ment deed de oud-minister een succesvolle poging om een onteigeningsclausule in de wet op te nemen. Daardoor kon de overheid de installaties
van ’foute’ bedrijven vorderen, en die overdragen aan behoeftige ex-illegale
of anderszins 'goede' persorganen.
In L.G. Kortenhorst (KVP) vond Burger zijn felste tegenstander. Kortenhorst was opgetreden als verdediger van De Telegraaf, maar had niet kun
nen voorkomen dat het dagblad tot een naamsverbod van dertig jaar, en de
directeuren tot een jarenlange uitsluiting uit het perswezen veroordeeld
werden. De ordening van het perswezen zoals Burger die zich voorstelde,
noemde Kortenhorst een persvrijheid 'naar N azi-m odel', gegarandeerd
door de staat. De perszuivering was in zijn ogen zeker niet mislukt, de
aperte nazi's en meelopers waren eruit gezuiverd, terwijl zij die gepoogd
hadden er het beste van te maken, weer tot de pers waren toegelaten.
Het amendement-Burger werd evenwel, met steun van PvdA, CPN, ARP
en delen van CHU en KVP, aangenomen. De dissidente KVP'ers waren, an
ders dan Kortenhorst, van mening dat onteigening van persorganen toe
laatbaar was, als zij het algemeen welzijn in gevaar hadden gebracht. Ook de
achtergrond van hun aanvoerder Koersen, die in de oorlog als illegaal
drukker werkzaam was geweest, zal van invloed zijn geweest. Het later
door Gielen ingediende ontwerp Onteigeningswet perswezen, dat de onteigeningsmogelijkheden weer grotendeels beperkte, werd in het VV van de
Tweede Kamer zo slecht ontvangen, dat diens opvolger Rutten zich ge
noodzaakt zag het in te trekken.
In juni 1948 interpelleerde Burger de minister over de perszuivering.
Oorzaak van zijn onvrede was vooral de Raad van Beroep. Deze zou zich
teleurstellend opstellen ten opzichte van de zuivering in het algemeen en
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de onteigening van 'foute' bedrijven in het bijzonder. Gielen verweerde
zich door op de onafhankelijkheid van het betreffende rechtscollege te wij
zen.

Dekte Gielen Rommes 'oorlogsverleden'?
Enkele maanden eerder had de bewindsman zich met succes verzet tegen
pogingen van de Commissie voor de Perszuivering om ook het oorlogsver
leden van advertentiebureaus te onderzoeken. In hoeverre hier het
'oorlogsverleden' van KVP-fractievoorzitter Romme een rol heeft gespeeld,
is niet geheel duidelijk.347
In februari 1941 werd het reclamebedrijf Remaco verkocht aan ALA Anzeigen AG uit Berlijn, een firma die in zeer nauw contact stond met het
ministerie van Goebbels. Romme was, evenals zijn in de vorige paragraaf
genoemde partijgenoot Kortenhorst, commissaris bij Remaco, en trad bo
vendien op als advocaat voor haar moedermaatschappij. Als zodanig was
hij medeverantwoordelijk voor de verkoop van dit voor propagandistische
doeleinden zo bruikbare bedrijf. Een verkoop die noodzakelijk was vanwe
ge de 'slechte bedrijfsresultaten en slopende concurrentie door ALA’, al
thans, dat liet Romme als officiële lezing notarieel vastleggen.348
De kwestie-Remaco werd in 1946 door de Politieke Recherche Afdeling
Collaboratie (PRAC) te Amsterdam onderzocht, waarbij zowel Kortenhorst
als Romme als verdachte werd verhoord. In april 1947 werden zij door de
procureur-fiscaal onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld. Hetzelfde
overkwam Romme in de Hypsos-zaak, een zusteronderneming van Rema
co, waarvan hij in 1944 commissaris was geworden.349
Strafrechtelijk was de KVP-fractievoorzitter dus buiten vervolging ge
steld. Een zuiveringszaak zou echter weer nieuwe negatieve publiciteit op
leveren voor zowel Romme als de KVP, daar hem toch op zijn minst een
laakbare houding (de verkoop was vanuit louter commercieel, en niet van
uit politiek oogpunt bekeken, zoals men van personen als Romme en
Kortenhorst toch mocht verwachten) kon worden aangewreven. Men zou
zich afvragen hoe het toch mogelijk was dat Rommes 'politieke reukorgaan
(...) hem toen kennelijk in de steek (kon laten)’.350 Of deze overwegingen
een rol speelden bij Gielens initiatief om de zuivering van advertentiebu
reaus geen doorgang te laten vinden, tegen artikel 2 van de wet Noodvoor
ziening Perswezen 1947 in, blijft een kwestie van gissen.351

Kunsten
Over het cultuurbeleid in enge zin, het beleid ten aanzien van de schone
kunsten, werd in de eerste twee naoorlogse kabinetten nauwelijks gespro
ken. Blijkbaar waren de sociaal-economische problemen zo groot dat het ei
genlijke cultuurbeleid erbij inschoot.
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Verkiezingsprograms en cultuur 352
Niet alle partijen besteedden in hun verkiezingsprogram m a's evenveel
aandacht aan cultuurbeleid. KVP en PvdA hadden beide uitgebreide passa
ges opgenomen, terwijl de overige partijen, ARP, CHU, VVD, CPN en KNP,
zich voornamelijk meesters in de beperking toonden.
De KVP wilde het culturele leven in publiekrechtelijke organisaties on
derbrengen, waarbij de aandacht vooral uitging naar pers, theater en film.
Zij was voorstander van een nationaal omroepbestel, publiekrechtelijk ge
organiseerd. Binnen dit bestel dienden de omroeporganisaties op levensbe
schouw elijke basis over voldoende zendtijd te beschikken. D aarnaast
noemde de KVP de noodzaak van spreiding van cultuur over de gewesten,
uit een oogpunt van 'gezond volksbestaan'.
De PvdA kondigde, omwille van gelijke ontwikkelingskansen, een actieve
cultuurpolitiek aan. Deze cultuurpolitiek hield tevens een spreiding van
het culturele leven over de gewesten in. Ook streefde de PvdA in haar urgentieprogram naar een nationale radio-omroep, met zelfstandige uitings
m ogelijkheden voor de belangrijkste geestelijke en maatschappelijke stro
mingen. Tevens vinden we in het verkiezingsprogram van de PvdA een
passage over de culturele opbouw van het land, die even belangrijk was als
de m ateriële, en waarin cultuurspreiding, zowel socio- als geografisch,
moest worden nagestreefd.
De VVD legde de volle nadruk op het belang van de radio voor de volks
ontwikkeling en -opvoeding. Zij streefde naar een oplossing van het radiovraagstuk welke een zelfstandige plaats zou geven aan de bestaande om
roepverenigingen, maar tevens samenwerking tussen deze organisaties zou
waarborgen. Volgens de VVD diende in de algemene en bijzondere pro
gramma's de nationale cultuur tot uiting te komen.
De CHU benadrukte de vrijheid van drukpers en eiste een krachtiger op
treden tegen misbruik. Evenals de ARP nam zij een passus op over het
N ederlandse radiobestel. Beide partijen wezen een staatsomroep af en
claimden voor de kerken het recht op zendtijd om diensten uit te kunnen
zenden. De ARP benadrukte voorts de positie van de 'vrije radio-omroep'
als zendgemachtigde.
De KNP kwam niet verder dan 'het bevorderen van kunst, wetenschap
en kunstambacht'.
De CPN propageerde in haar verkiezingsprogram de 'bevordering van
cultuur en beschaving' door bescherming van kunst en kunstenaars tegen
kapitalistische exploitatie. Daarnaast streefde zij naar meer subsidie voor
jonge kunstenaars en verlaging van de lasten voor kunst- en cultuurondernem ingen.
Cultuur in het regeerprogram
De proeve voor een regeerprogram van formateur Beel bevatte in hoofd
stuk 4 een passage over het cultuurbeleid. Onder de titel 'godsdienstig-zedelijke en culturele problemen' formuleerde Beel eerst de leidende gedachte,
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waarin hij als doel de waarborging van de godsdienstig-zedelijke beginselen
van het christendom stelde, omdat deze beginselen door zeer grote groepen
werden aangehangen, ook door niet-christenen. Deze beginselen dienden
als achtergrond van de problemen gezien te worden, wilde men tot een
'juiste en doeltreffende oplossing' komen. De formateur schetste onder an
dere de problemen op het gebied van de 'geschokte publieke moraliteit', die
blijkbaar sterk te lijden had gehad gedurende en na de bezetting. De pu
blieke moraal diende hersteld te worden, en wel door het beschermen van
de jeugd tegen schadelijke invloeden in zedelijk opzicht, door sterke steun
te verlenen aan de jeugdbeweging, het tegengaan van moraliteit ondermij
nende propaganda, maatregelen te treffen tegen de 'aanstootgevende propa
ganda voor het Neo-Malthusianisme' (het gebruik van voorbehoedmidde
len) en het bestrijden van de euvelen bij uitleenbibliotheken. Onder de sub
titel 'problemen van culturele aard' stelde de formateur de 'ontplooiing
van het culturele leven in al zijn verscheidenheid gestim uleerd van
Overheidswege' tot doel. Verder was er in deze paragraaf aandacht voor de
vernieuwing van het onderwijs, en de wettelijke regeling van zowel de
persvrijheid als het radiobestel. Ten aanzien van de persvrijheid stelde de
proeve dat, door het instellen van een persgerecht en een beroepsregister,
en door bescherming van de titel van journalist, excessen op het gebied van
de drukpers moesten worden voorkomen. De wettelijke regeling van het
radiobestel zou plaatsvinden onder 'erkenning van de rechten der gods
dienstige en staatkundige groeperingen, onder vrij beheer van een of meer
dere, uit het maatschappelijk leven voortgekomen organen'.353
In de tweede versie van Beels program vinden we op cultureel gebied
grosso modo dezelfde punten terug. Belangrijkste wijziging is die ten aan
zien van de 'problemen van culturele aard', waarin nu werd gesproken van
’volle aandacht voor de culturele vernieuwing, waarbij de Overheid een
stimulerende taak heeft, terwijl het eigenlijke werk verricht worde door ei
gen organen der geestelijke stromingen in ons volk'.354
Het derde ontwerp-program was afkomstig uit de koker van Van Schaik,
Beels opvolger als formateur. Deze versie verschilde ten aanzien van het
cultuurbeleid aanmerkelijk van de teksten van Beel. Niet alleen liet de
nieuwbakken formateur de 'leidende gedachte’ over de christelijke beginse
len vallen, maar ook de passage over de 'culturele vernieuwing'. In Van
Schaiks ontwerp bleef het cultuurbeleid beperkt tot vernieuwing van het
onderwijs en de wettelijke regeling van radiobestel en persvrijheid. Binnen
de vernieuwing van het onderwijs vinden we wel enige aandacht voor cul
tuur; zij dient onder andere gericht te zijn op 'aesthetische vorming’. Een
belangrijke wijziging vond plaats bij de persvrijheid; doordat deze als kopje
'bevredigende beëindiging van de perszuivering' meekreeg, boette dit deel
van het akkoord aan betekenis in.355
De definitieve versie, ook van de hand van Van Schaik, leverde weer
enkele veranderingen op ten aanzien van de persvrijheid en het radiobe
stel. De 'bevredigende' beëindiging werd herdoopt in een 'spoedige', terwijl
de zinsnede in de radioparagraaf over het beheer door maatschappelijke or
ganen, werd geschrapt.
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Het cultuurbeleid, zoals dat in het definitieve program werd aangekondigd, had alles bijeen weinig om het lijf. De nadruk lag op het bestrijden
van de zedenverwildering, onder andere door forse steun aan de jeugdbe
weging, op onderwijsvernieuwing met een esthetische component en de
regeling van radio en pers.356
Cultuur in de regeringsverklaring
In de regeringsverklaring kwam daarentegen een vrij uitgebreide passage
over cultuur voor. Daarin vinden we een passage over de zedelijke beginse
len, die een grote gelijkenis vertoonde met wat in de proeve van Beel de
'leidende gedachte' heette. Het kabinet ging uit van de gedachte dat ’het
christendom voor zeer grote groepen van ons volk de bron is, waaruit zij
haar krachten putten', en dat betrof niet slechts hen die de christelijke over
tuiging toegedaan waren. Deze opvattingen zouden tot uiting komen in de
culturele taak van de regering, waarbij zij 'zowel ten aanzien van het on
derwijs als bij velerlei wetenschappelijke en kunstzinnige arbeid, opwek
kend en bevorderend werkzaam kan zijn, zonder tot zich te trekken wat,
naar zijn aard, niet van Staatswege dient te geschieden'.357
De troonrede
De troonrede van 1948 bevatte de volgende passage over het cultuurbeleid:
'Tot behoud en verhoging van het peil van het culturele leven zal aan de
zorg voor de kunst bijzondere aandacht worden besteed'. Daarnaast kondig
de de koningin een wetsontwerp tot regeling van het tuchtrecht bij het pers
wezen aan. Opmerkelijk genoeg zweeg de troonrede over de zedenverwil
dering.
Een jaar later kwam het cultuurbeleid in de troonrede niet expliciet aan
de orde. De goede verstaander kon in de slotalinea een culturele viool ho
ren meespelen, waar de regering sprak over het voortzetten van het herstel
van de Nederlandse volkskracht, zowel stoffelijk als geestelijk.358
Het kunstbeleid

De cultuurnota
In de voorafgaande parlementaire periodes was nauwelijks over cultuur in
enge zin gesproken. Ook in de OKW-begroting van 1949 en bij haar behan
deling kwam het cultuurbeleid nauwelijks aan de orde. Gevraagd naar zijn
opvattingen ten aanzien van cultuurbeleid, volstond de minister met een
verwijzing naar een uiteenzetting van zijn am btsvoorganger.359 De cul
tuurnota van 1950, officieel 'Verslag, betreffende het Regeringsbeleid ten
aanzien van kunst en cultuur' genoemd, bood minister en Kamer de gele
genheid om eens uitgebreid over de hoofdlijnen van het kunst- en cultuur
beleid van gedachten te wisselen. Het werd een vraag- en antwoordspel tus
sen de minister en de kamercommissie.
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De drie belangrijkste thema's in de cultuurnota van Rutten waren de ta
ken en verantwoordelijkheden van de overheid, de cultuurspreiding en de
sociale positie van de kunstenaar. Rutten formuleerde zijn uitgangspunten
aldus. De overheid had, als behartiger van het algemeen welzijn, een taak
op het gebied van het cultuurbeleid, zij het louter aanvullend; de overheid
diende de voorwaarden te scheppen voor het behoud en de ontwikkeling
van de cultuur. Daarbij diende zij zich terughoudend op te stellen: 'Aan de
enkeling, aan het particuliere initiatief, aan de vrije organisaties die de cul
tuur verzorgen, moet de voorrang worden gelaten.'360 De minister leek dus
op dezelfde voet als Gielen voort te willen gaan, hetgeen een breuk met de
'actieve cultuurpolitiek' van diens voorganger Van der Leeuw betekende.
Concreet zag de 'aanvullende taak' er als volgt uit: het bewaren en ver
meerderen van het nationaal kunstbezit, het bevorderen van het contact
van bredere kringen van de bevolking met de cultuur, het stimuleren van
kunstzinnige vorming bij jongeren en volwassenen, hulp bieden bij de
verheffing van de kunst en de kunstenaar, helpen de afstand te verkleinen
tussen de strenge kunst en het 'volksschoonheidsgevoel', bevorderen van
buitenlandse aandacht voor Nederlandse cultuuruitingen en het steunen,
helpen en tot stand brengen van grote cultuurwerken, die zonder over
heidssteun niet van de grond zouden komen.361 Een indrukwekkende op
somming, die evenwel weinig nieuws bevatte.
Rutten bracht naast dit takenpakket nog een normatief aspect naar voren.
De overheid diende zich, aldus de nota, bij de uitoefening van haar taken te
realiseren dat de cultuur nader wordt bepaald door de verschillende levens
beschouwingen, en die diende zij te respecteren. Een even voor de hand lig
gende als abstracte opmerking, die in het debat nog tot verschil van mening
zou leiden.
De cultuur in Nederland was, zowel creatief als consumptief nogal onge
lijk verdeeld. Het centrum van het culturele leven bevond zich onmisken
baar in 'Holland', de grote steden in het westen van het land, terwijl ook de
verschillende sociale klassen onevenredig aan de cultuurmanifestatie deel
namen. Deze geografische en sociografische cultuurconcentratie betekende
dat de cultuurparticipatie in Nederland ruwweg was beperkt tot een elite in
en rond Den Haag en Amsterdam. Spreiding, zowel naar regio als naar so
ciale klasse, was dus gewenst.
In zijn nota besprak Rutten vooral de geografische cultuurspreiding, een
spreiding over de randgewesten. Hij vroeg zich af of de centrale overheid
nu wel de eerst aangewezene was om de cultuur over grotere gebieden te
spreiden. De roep om spreiding leek toch wel verdacht veel op de wens
voor een dubbeltje op de eerste rang te willen plaatsnemen: 'Wat in andere
streken en steden van ons land in een verloop van vele jaren vrijwel zon
der geldelijke steun van de centrale Overheid is opgebouwd, zouden andere
plaatsen met de financiële steun van die Overheid in zeer korte tijd ook
willen bereiken.' Men kon het overigens de centrale overheid niet kwalijk
nemen dat er een onevenwichtige spreiding was; zij trad immers niet op als
impressario van toneel- en muziekgezelschappen!362
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Terwille van een betere sociografische cultuurspreiding liet de minister
een commissie onderzoeken hoe bredere kringen van de bevolking tot museumbezoek gebracht konden worden. PvdA-woordvoerder J.M. Willems
zou één van de leden van die commissie moeten worden. Kunstzinnige
vorming voor de jeugd zag men algemeen als een van de manieren om
bredere lagen van de bevolking bij de cultuur te betrekken. De minister liet
het in de nota bij de vaststelling dat het ministerie een aantal organisaties
subsidieerde, dat zich bezighield met kunstzinnige vorming binnen de
schoolm uren.363
Een laatste belangrijk thema in de cultuurnota was de sociale positie van
de kunstenaar. Uitgangspunt van de minister was dat de kunstenaar als
vakman niet afhankelijk gemaakt mocht worden van overheidssteun.
Kunstenaars moesten niet worden ondersteund op basis van hun vak, maar
op basis van hun bijdrage aan het algemeen welzijn. Hier betrad de minister
een moeilijk terrein. In zijn ogen moest de overheid zich onthouden van
een impliciet of expliciet oordeel over kunst, en slechts die behoeftige kun
stenaars geldelijk ondersteunen 'wier verdiensten algemeen erkend w er
den'. Dit uitgangspunt had twee belangrijke implicaties. Ten eerste zouden
'erkende' kunstenaars waarschijnlijk geen ondersteuning nodig hebben.
Ten tweede hoefde vernieuwende kunst, die vrijwel per definitie niet al
gemeen erkend wordt, niet op enige subsidiëring te rekenen. Overigens
speelde Rutten de bal gedeeltelijk door naar het bedrijfsleven en de maat
schappelijke organisaties. Hij riep hen op de de rol van het mecenaat, van
de kunstweldoener in het oude Griekenland, over te nemen. Een opmerke
lijke parallel met de actuele discussies over kunstsponsoring 364

'Kunst is geen Regeeringszaak? ’
Het kunst- en cultuurbeleid was niet bepaald een politiek strijdpunt, blij
kens het debat over de cultuurnota. De woordvoerders van de verschillende
partijen hielden lange monologen, waarop minister en staatssecretaris ant
woordden. Van een tweede termijn werd, wegens tijdgebrek, door de Kamer
afgezien. Een behandeling in de Eerste Kamer vond al helemaal niet plaats.
Het belang van de cultuurnota moet evenwel niet zo zeer gezocht worden
in vorm of inhoud van het debat, maar in het naakte feit dat zo'n cultuur
debat plaatsvond. Dat was sinds 1872, onder Thorbecke, niet meer voorge
komen. Diens woord, 'Kunst is geen Regeeringszaak, de Regeering is geen
oordelaar van wetenschap en kunst', waarvan men gewoon was het gedeel
te achter de komma weg te laten, hing nog steeds in de lucht.

De natuur gaat voor de leer
Over de grondslagen van het beleid leek een grote eenstemmigheid te le
ven. Slechts ARP en CHU oefenden fundamentele kritiek uit, de andere
partijen wilden hooguit meer of minder van hetzelfde.
De kritiek van de twee protestants-christelijke partijen richtte zich vooral
op Ruttens uitgangspunt dat de overheid de verschillende levensbeschou323
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wingen diende te respecteren, waar deze de cultuur nader bepalen. Volgens
Roosjen (ARP) had een groot deel van het volk zich van de schone kunsten
afgewend, omdat 'kunstfanatici' de kunst 'als godheid ten troon verheffen',
en dat paste natuurlijk niet in het gereformeerde gedachtengoed. Een ware
mannenbroeder weigerde dan ook 'zich voor een dergelijke vreemde god
neder te buigen'. Roosjens oplossing: kunst moest weer een veredeling van
het leven worden, en diende 'Hem, Die ons deze treffelijke gaven schonk'
te verheerlijken, 'ad maiorem Dei gloriam’.365
Zijn christelijk-historische collega J.J.R. Schmal ging een stapje verder.
Volgens hem kon de minister het toch niet serieus menen dat de overheid
alle levensbeschouwingen moest respecteren. Hij zag niet in dat een mens
respect kon hebben voor opvattingen die hij verkeerd en verderfelijk acht
te. Hij kon zich nog wel voorstellen dat men elkaar in het maatschappelijk
verkeer zoveel mogelijk ontziet, maar daar waren wel duidelijke grenzen
aan verbonden: 'Men kan immers geen respect hebben voor dingen, die
men glad verkeerd acht.' Gelukkig had de minister zijn standpunt niet tot
dogma verheven: 'Ik ben blij, dat in dat opzicht zelfs bij de minister de na
tuur voor de leer gaat.’366
Willems (PvdA), R. Zegering Hadders (VVD) en Hoogcarspel (CPN) spra
ken zich uit voor de Thorbeckiaanse visie, dus voor staatsonthouding bij
het oordelen over de kunst.367 Rutten had het er maar m oeilijk mee.
W anneer de overheid tot kunstbeoordeling over zou gaan, zou de deur
naar de staatskunst op een kier staan: 'In geen geval mag de Overheid haar
opvattingen opdringen.' Maar ook voor de bewindsman waren er grenzen,
getuige zijn opmerking dat de overheid ook niet normloos te werk mocht
gaan: '(...) de Overheid moet waken tegen uitwassen, die kennelijk het alge
meen welzijn raken of in strijd zijn met de normen van openbare orde en
goede zeden.'368 Dat dit geen loze opmerking was, zou de schrijver Gerard
van het Reve een jaar later aan den lijve ondervinden.369
KVP-woordvoerder B. Verhoeven bracht een nieuw norm atief element
in, een element dat de doelstellingen van het cultuurbeleid een geheel an
der accent gaf. Zowel in het regeerprogram als in de regeringsverklaring was
de bestrijding van de zedenverwildering een van de belangrijkste uitgangs
punten voor het cultuurbeleid. Deze doelstelling lag al ten grondslag aan
het cultuurbeleid in het kabinet-Beel. Ook in de begrotingsbehandeling van
1949 vinden we dit als voornaamste principe terug. KNP-woord voerder
W elter bracht het cultuurbeleid in verband met ’het euvel van baldadig
h eid ’, PvdA 'er W illem s deed hetzelfde met vandalism e370, terwijl de
minister zowel in zijn MvA als in de mondelinge behandeling een en an
der onderschreef met de uitspraak 'bovendien leert ware kunst de mens
maat te houden'.371
Verhoeven introduceerde een vorm van 'culturele defensie', m et het
oog op de veranderende internationale verhoudingen: 'W einigen onder
ons waren niet bereid de enorme premie van de vrijheid te betalen, die de
defensie van ons vordert. Hoe weinigen zijn echter bereid met dezelfde ge
wetensvolheid die andere premie voor de vrijheid te betalen, die de cijnspenning is voor de kunst.' Het belang van de kunstenaar kon in de ogen
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van Verhoeven, zelf een gerespecteerd dichter, nauwelijks overschat wor
den. In zijn ogen was de kunstenaar 'zolang de democratie nog vrije zelfbe
stemming wil zijn (...) een sterke waarborg voor de democratie'.372
Ook de communistische afgevaardigde Hoogcarspel zag de Koude Oorlog
als een factor van belang voor het cultuurbeleid, maar zijn analyse ging een
andere richting uit. Hij stelde dat er een bepaald niveau van materieel en
geestelijk welzijn nodig is om van kunst en cultuur te kunnen genieten:
'Thans (...) leeft het Nederlandse werkende volk materieel weer in zeer
kom m ervolle omstandigheden en bovendien wordt het psychologisch in
een permanente angsttoestand gebracht.' Cultuurbeleid, gereduceerd tot
kunstbeleid in enge zin, zou zijns inziens geen enkel effect hebben.373
Minister Rutten ging in zijn repliek hierop niet in. Dat deed wel staatsse
cretaris Cals, door Willems verwelkomd als de man die meer lijn in het cul
tuurbeleid moest brengen.374 De bewindsman stelde dat het gevecht om de
cultuur een gevecht om de geestelijke weerbaarheid van het volk was:
'Want het zijn toch de culturele, de geestelijke waarden, die inhoud moeten
geven aan al de vele noodzakelijke en kostbare voorzieningen, die in deze
tijden op materieel terrein worden getroffen.' Hij vond de noodzakelijke
defensielasten 'alleen gerechtvaardigd (...) als bescherming van onze hoog
ste geestelijke en culturele goederen en ons als het ware de plicht opleggen
eerst en vooral deze geestelijke waarden zelf te versterken'.375 De Koude
Oorlog overschaduwde alles, ook de zorg voor de schone kunsten.

Hoedt u voor de alomtegenwoordige!
Zoals gezegd, fundamentele verschillen van inzicht met betrekking tot het
cultuurbeleid waren er nauwelijks. De posities waren duidelijk: de minister
wenste een cultuurbeleid waarin de overheid een stimulerende, maar aan
vullende taak zou vervullen, en waarin het particulier initiatief alle ruimte
zou krijgen. Volgens de sociaal-democraat Willems wilde de minister wat al
te veel overlaten aan de maatschappelijke krachten: 'Iets anders is, of de te
kening, die de minister geeft, niet op verschillende plaatsen al te zeer de
scherpe contour mist, of zij niet hier en daar al te vaag is en of de kleur wel
overal even overtuigend kan worden genoemd.’ Een jaar eerder had hij
nog gewag gemaakt van 'een gebrek aan cultuurbeleid'. Nu noemde hij de
uiteenzettingen in de cultuurnota ’te ev asief, en benadrukte hij dat de
overheid, vooral waar het de maatschappelijke voorwaarden voor de kunst
betreft, de taak had deze te beïnvloeden. Willems achtte het van het grootste
belang dat de regering 'met voortvarendheid streeft naar de versterking van
de betrekkingen tussen kunst en volk’, waarmee hij op een sociografische
cultuurspreiding doelde.376
Ook Verhoeven wenste meer van de minister: 'Niemand denkt eraan
om de kraaminrichtingen alleen in het westen te concentreren, alleen op ar
tistiek en cultureel gebied wordt de nataliteit bijzonder sterk in het westen
verzorgd.’ Om dat te veranderen stelde hij voor om, naast het subsidiëren
van een aantal orkesten en toneelgezelschappen in de gewesten, ook hoog
waardige regionale centra voor kunstenaarsvorming te stichten. Verhoeven
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zag in de cultuurspreiding een duidelijke parallel met de verloren zoon,
waarbij het gewest, 'dat ook weleens wat anders wil dan het afval voor de
varkens', de titelrol vervulde, terwijl 'het cultureel bezorgde vadertje staat’
de vader personifieerde. 'Alleen de knarsetandende broer blijve, terwille
van de goede verstandhouding, maar een onbestemde figuur.'377 De EersteKamerfractie van de KVP, met haar uitgebreide vertegenwoordiging uit het
oosten en zuiden van het land, en door de indirecte verkiezing van dit col
lege misschien wat regionaler georiënteerd, dreigde bij monde van fractie
voorzitter G.C.J.D. Kropman de onderwijsbegroting te verwerpen, vanwege
het gebrek aan cultuurspreiding. Hoewel de minister een onbevredigend
antwoord gaf, liet Kropman het bij dreigen.378
Hoogcarspel (CPN) vond het allemaal nogal magertjes. Sprekend over de
manier waarop Rutten zijn doelstellingen, het scheppen van de voorwaar
den voor behoud en ontwikkeling van de cultuur, wenste te verwezenlij
ken, constateerde hij 'dat daaraan zeer veel ontbreekt’.379 De sprekers van
CHU en VVD toonden zich niet ongelukkig met ’s ministers terughou
dendheid380
In zijn antwoord stelde Rutten de beperktheid van de overheidstaak nog
eens duidelijk op de voorgrond: 'Het zijn allereerst de maatschappelijke
groeperingen, sociale organisaties van werkgevers, werknemers, midden
stand e.a., vervolgens de lagere Overheidsorganen, gemeenten en provin
cies, die ter bevordering en door geldelijke ondersteuning van het culturele
leven, een belangrijke taak hebben te vervullen. Zeker, er zijn aangelegen
heden, die centraal moeten worden gestimuleerd, gesteund en verzorgd',
maar 'over het algemeen (is) de neiging om aan te leunen tegen den Haag
veel en veel te sterk (...).' Kortom, de minister bleef bij zijn opsomming in
de cultuurnota.381 Vaak verzocht de Kamer de minister om meer te doen
dan op dat moment het geval was. Zo vroeg de Kamer om meer subsidie
voor het toneel, een uitbreiding van het aantal gesubsidieerde orkesten in
de regio en meer financiële steun voor een stichting die kunstzinnige vor
ming op de scholen propageerde. De minister gaf de Kamer echter nul op
het rekest: '(...) het is jammer dat het niet meer is, maar dan is dit verschil
in inzicht tussen hem (Willems, PvdH ) en mij terug te voeren tot een ver
schil van inzicht ten aanzien van de geldelijke m ogelijkheden van ons
land.' Rutten hield de hand op de knip, wetend dat Lieftinck zulks ver
langde382
Het slijk der aarde speelde uiteraard een grote rol in het cultuurdebat. De
minister waarschuwde voor het gevaar dat het cultuurbeleid sluitpost van
de begroting zou worden, nu er geen wettelijke verplichtingen mee ge
moeid waren. Verhoeven, W illems en Hoogcarspel vielen hem bij. Ver
hoeven achtte een bezuiniging 'op het scham ele penninkske voor het
volksplezier' uit den boze, temeer daar het cultuurbeleid slechts 0,13% van
de begroting besloeg, volgens de dichter 'werkelijk niet veel'. Hij waar
schuwde de minister voor de 'alomtegenwoordige, wiens schaduw altijd
aanwezig is', de minister van Financiën, die, in plaats van bediend te wor
den 'omwille van het vulgaire geld' tot Rijksprotector van de schone kun
sten zou moeten uitgroeien.383
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Ook Willems sprak de wens uit dat de 'dikwijls ietwat bevreemdende in
vloed' van het ministerie van Financiën op het cultuurbeleid, zo min mo
gelijk schade aan dat beleid zou berokkenen.384
De communisten konden zich in deze intenties wel vinden, maar von
den dat de socialisten en vooral de katholieken zich achter de brede rug van
de minister van Financiën verscholen. Het ging niet aan, aldus H oogcar
spel, om de regering de schuld voor het karige cultuurbeleid in de schoenen
te schuiven, want het waren de regeringsgezinde fracties die het kabinet in
zijn militaire politiek steunden. Die politiek was er nou net de oorzaak van
dat er voor het cultuurbeleid zo weinig middelen overbleven. Verhoeven,
want hem sprak Hoogcarspel er direct op aan, moest zijn 'klaagzang' dus
niet enkel richten tot de minister van Financiën, maar vooral ook tot zich
zelf. 385
Staatssecretaris Cals beantwoordde de kritiek op het financiële gedeelte
met een weliswaar juridisch steekhoudend betoog over de bevoegdheden
van de m inister van Financiën in het kader van de Com ptabiliteitswet,
maar ging daarmee volstrekt voorbij aan de essentie van de respectieve be
togen, nam elijk het zoveel mogelijk vrijwaren van het budget voor cul
tuurbeleid van bezuinigingen. D o o r het ontbreken van een tweede termijn
in het debat bleef het daarbij.386 Voor het overige kwam een scala aan min
of meer specialistische onderwerpen aan de orde, waarbij de verschillende
kamerleden vooral méér wilden. De bewindslieden hadden evenwel, zoals
gezegd, niets méér te bieden. Ook dat wist de Kamer.
Ruttenen de radio

Waar blijft de wet?
Er was nog steeds geen definitieve regeling voor het radiobestel. Dit was
zeer tegen de zin van de Tweede Kamer; zowel de voorstanders van een te
rugkeer naar de vooroorlogse situatie als de pleitbezorgers voor een natio
nale omroep stelden nadrukkelijk dat aan het omroepbestel op zo kort mo
gelijke termijn een wettelijke basis moest worden verleend. ARP-woordvoerder Th. van der Zaal: 'Na de oorlog moet men oppassen, om bij de be
handeling van het radiobeleid geen tekenen van moeheid te vertonen.'387
In zijn visie was de zaak onnodig gecompliceerd gemaakt, terwijl het zo
eenvoudig was, want 'ons Nederlandse volk heeft duidelijk getoond, hoe
het vrij goed wist, wat het al dan niet begeerde'388 Een terugkeer naar het
oude, verzuilde bestel dus. Ook KVP, CHU, PvdA en VVD hadden veel
kritiek op het uitblijven van een omroepwet. Peters (KVP) waarschuwde:
'Want bepaalde stelsels, ook al zijn zij voorlopig, zetten zich vast en vor
men al naar gelang zij zich steviger consolideren, een des te moeilijker ob
stakel voor eventuele ombuiging ener beleidslijn.'389 De minister kon geen
termijn noemen, maar wilde gebruik maken 'van een geestelijk klimaat,
dat ik inderdaad wens te benutten om in deze tijd van kalmte een ontwerp
te maken, dat het stempel draagt van vrede en dat w ellicht voor de
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toekomst van grote betekenis kan zijn’.390 Hij hoopte het jaar er op met een
ontwerp te komen.
Het waren vooral de geestverwanten van de oude omroepverenigingen
die het omroepbeleid op de korrel namen. Na en natuurlijk ook tijdens de
oorlog waren de omroepen grotendeels onder curatele van de overheid ge
steld. Zo moesten de om roepverenigingen toestemming van het departe
ment hebben voor hun grotere uitgaven en werden hun reserves beheerd
door een regeringscommissaris. Deze financiële betutteling was de woord
voerders van ARP, CHU, KVP en PvdA een doorn in het oog, evenals het
feit dat de omroepverenigingen slechts het overschot van de luistergelden
kregen uitgekeerd. Weer was het de antirevolutionair Van der Zaal die het
krachtigst opponeerde, ditmaal bij de begrotingsbehandeling van 1950: 'Men
heeft zich, waar men de macht had, aan recht niet gestoord en de omroep
verenigingen haar volkomen vrijheid ontnomen.' Hij vergeleek het feit
dat 'mijnheer de ambtenaar de omroepverenigingen eens zal leren, hoe zij
moeten financieren' met de situatie in de bezettingstijd, en stelde dat het
eerder andersom was, dat 'de Regering van de omroepverenigingen weleens les kon ontvangen, hoe men moet financieren'.391 Ook wilde hij nu
wel eens weten welke inzichten ten aanzien van het omroepbestel bij de re
gering leefden. Van Sleen (PvdA) sloot zich met betrekking tot het financiele toezicht aan bij zijn ARP-collega. Ook hij voelde zich 'met zoete beloften
aan het lijntje gehouden', maar wilde 'de moed er maar in houden'.392
Van Sleen en zijn ongeduldige collega's zouden nog een tijdje moeten
wachten. Want hoewel staatssecretaris Cals, verantwoordelijk voor radiozaken, de Eerste Kamer in juni 1950 kon mededelen dat een wetsontwerp
gereed was en er dus zicht kwam op indiening bij de Staten-Generaal, zou
het tot 1967 duren voor een wettelijke regeling voor het omroepbestel van
kracht zou worden. Ofschoon Cals in december 1953, dan als minister van
OKW, een ontwerp van wet tot regeling van de omroep indiende, wilde de
wetgevingsarbeid niet echt vlotten. Het VV verscheen pas in november
1954, terwijl de MvA tot 1959 op zich liet wachten. Omdat het wetsontwerp
de televisie buiten beschouwing liet, achtte men het raadzamer een geheel
nieuw ontwerp op te stellen. De problematiek inzake de commercie op ra
dio en televisie bemoeilijkte de totstandkoming van een Omroepwet zoda
nig, dat het kabinet-Marijnen er in 1965 over struikelde. Een ontwerp-Omroepwet verscheen in 1966, onder verantwoordelijkheid van minister M.
Vrolijk (PvdA) van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk W erk (CRM).
Een jaar later loodste minister M.A.M. Klompé (KVP) de Omroepwet door
de beide Kamers.

'Pepernoten op de boerderij'
Eén van de relicten van de periode van het Militair Gezag waren de regeringsuitzendingen. Op grond van het Tijdelijk Telegraaf, Telefoon en Radiobesluit uit 1944 en de beschikking van Gielen met betrekking tot het tij
delijk omroepbestel (Stcrt. 31) kon de regering te allen tijde gebruik maken
van de zenders. Van deze bevoegdheid werd zo veelvuldig gebruik gemaakt
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dat vrijwel de gehele Kamer de minister om enige terughoudendheid ver
zocht. Soortgelijke kritiek gold de uitzendingen voor de strijdkrachten.
Met echte regeringsuitzendingen, dat wil zeggen mededelingen van en
door ministers, had de Kamer wel vrede, maar het feit dat een groot deel
van de zendtijd gevuld werd door mededelingen van ambtenaren ging haar
te ver. Van Sleen vroeg zich af, na een opsomming van de uitgezonden on
derwerpen (variërend van de 'Ratten- en muizenbestrijding' tot 'Vis, die er
is'), of dit soort uitzendingen niet beter door de reguliere omroepen over
genomen kon worden.393 Een jaar later ridiculiseerde Van der Zaal dit soort
uitzendingen door naar 5 december te verwijzen, toen de regering zich be
spottelijk maakte door,de omroepen te laten wijken voor het programma
'Pepernoten op de boerderij'. Evenals in 1948 beloofde Rutten de regerings
uitzendingen tot een minimum te beperken, maar hij achtte opheffing
daarvan in de gegeven omstandigheden (vooral de situatie in Indonesië)
nog niet opportuun.394

De CPN en de radio
In het debat rond de begroting voor de afdeling Kunsten nam de CPN een
aparte positie in. Gortzak hield de minister de passage uit de troonrede van
1946 voor, waarin de regering een nationale omroep aankondigde. De CPN
bleek hier nog steeds een voorstander van, al moesten dan wel 'die delen
verwijderd, die daarin niet thuishoren en die hiervan in de jaren 1940-1945
zo ontstellend blijk hebben gegeven'.
Concrete aanleiding voor dit pleidooi was de uitsluiting van de CPN van
zendtijd bij de verkiezingen van 1946 en 1948, terwijl de Kamer zich in 1947
in een motie had uitgesproken voor gelijke zendtijd voor alle politieke par
tijen. Interrum perend verklaarde de antirevolutionair Roosjen, de latere
NCRV-voorzitter, dit zendverbod uit het feit dat de communisten 'ondeu
gend zijn geworden'. Gortzak reageerde met een linkse directe: ’(...) omdat
wij niet de onbeschaamdheid bezitten, des morgens de uitzending te begin
nen met het lied "Niet met de wapenen der barbaren", en des avonds voor
de radio goed te praten, dat op een barbaarse manier oorlog in Indonesië
wordt gevoerd'. Zijn conclusie: 'Daarom hebben wij de gekke toestand, dat
de mensen, die tot onze stroming behoren, overdag in de vorm van een
luisterbijdrage het geld moeten betalen, waarvoor des avonds het vuil tegen
hen over de radio uitgespoten wordt.'395 PvdA-woordvoerder Van Sleen
was nog niet zo overtuigd van het belang van zendtijd voor een commu
nistische omroep. In ieder geval wenste hij die discussie uit te stellen tot het
definitieve bestel zou worden ingevoerd. Dit verbaasde Gortzak zeer.
Blijkbaar had hij hier te maken met een andere Van Sleen dan die welke in
1946 de motie-W agenaar, ter billijke verdeling van de zendtijd over alle
geestelijke en maatschappelijke groepen, had gesteund. Gortzak vond het
antwoord van de minister onvoldoende. Rutten had gezegd dat politieke
stromingen gelijkberechtigd moesten worden mits zij geen staatsgevaarlijke
propaganda maakten, maar had verzuimd daarbij criteria aan te geven.
Daartoe uitgenodigd verklaarde de minister te hopen 'waarborgen te kun329
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nen scheppen, dat die subjectieve beoordelingen gecompenseerd zullen
worden op zulk een wijze, dat men niet meer kon zeggen: "De beslissing be
rust op de subjectieve instelling van één mens." Thans heb ik er verder
niets aan toe te voegen.'396 Daarmee was de kous af.

Radio Omroep Controle Commissie
Voor en natuurlijk ook tijdens de oorlog vond er een preventieve controle
plaats op uitzendingen van de radio-omroepverenigingen. Daar was voor
de oorlog al veel kritiek op. De begrotingspost houdende personeelsuitga
ven van de Radio Omroep Controle Commissie zou op kamerbreed verzet
stuiten.
In het VV bij de begroting voor 1949 vroegen verschillende leden (ARP)
de minister naar concrete argumenten die de noodzaak van herinvoering
van een preventieve controle rechtvaardigden. Van der Zaal moest bij de
mondelinge behandeling constateren dat de minister daar niet op was inge
gaan: 'Wie de ellende kent van de tijd, toen de controle op de uitzendingen
nog preventief was, zal zich er met alle kracht tegen verzetten.’397 Ook de
woordvoerders van KVP, CHU, VVD en PvdA wezen de herinvoering van
een dergelijke com m issie af. Van Sleen noem de het idee zelfs 'on
begrijpelijk'. Volgens hem was er in de periode sinds de oprichting van de
NRU slechts één overtreding geconstateerd, en die betrof nu net de 'vroe
gere voorzitter van de Radio-Omroep-Contrólecommissie, de geachte afge
vaardigde de heer Gerbrandy. (...) Mogelijk behoort hij, na van deze censuur
de nadelige uitwerking te hebben gezien en ondervonden, nu ook tot de
mensen, die deze censuur afwijzen.'398
Rutten zwichtte. Hoewel de begrotingspost was opgenomen voor het ge
val er in de nieuwe wettelijke regeling voor de radio-omroep een dergelijke
dienst zou worden ingesteld, trok de minister het artikel in. Om terugvloei
en van de middelen naar de schatkist te voorkomen voegde hij een nieuw
artikel, 'overige uitgaven betreffende de radio', in.

W ereld om roep
De W ereldomroep, de enige niet-verzuilde 'eenheidsradio' in Nederland,
lag bij de begrotingsbehandelingen van 1949 en 1950 bij voortduring onder
vuur. Haar organisatiestructuur zal daar aan hebben bijgedragen; het was de
geestverwanten van de verzuilde omroepverenigingen een doorn in het
oog dat deze omroep geheel buiten de gevestigde verenigingen om functio
neerde. Verschillende woordvoerders wilden haar een vorm van samen
werking opleggen.
Belangrijkste steen des aanstoots was de financiering van de Wereldom
roep uit de 'radio-retributie' (luisterbijdrage). Het waren vooral de confes
sionele woordvoerders Peters (KVP) en Van der Zaal (ARP) die er bezwaar
tegen hadden dat deze 'bestemmingsbelasting', opgebracht door de binnen
landse luisteraars van de omroepverenigingen, werd aangewend voor een
omroep waarvan het belang omstreden was. Het deed radiospecialist Peters
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'onw illekeurig (denken) aan het spreekwoord van de paarden en de ha
ver’.399
In het VV bij de begroting voor 1949 vroegen 'verschillende leden' zich
af 'of de betekenis van de Wereldomroep niet sterk overschat wordt'.400 Dit
was de aanzet voor een alleraardigste (deels schriftelijke) discussie tussen
Rutten en de antirevolutionair Van der Zaal over betekenis en belang van
de 'fan-mail' die binnenkwam bij de W ereldomroep: 'gemiddeld 20 è 30
brieven per dag, bij bijzondere gelegenheden soms meer dan ÏOO'.401 Van
der Zaal was niet onder de indruk. Die brieven waren volgens hem 'in de
radiowereld zonder betekenis', en een extra bewijs dat de waarde van de
omroep gering is: 'In 1926 was er bijvoorbeeld een uitzending uit Deventer
(...). Deze duurde ruim anderhalf uur en had plaats op een toen nog zwakke
zender. Ook was er toen nog een betrekkelijk klein aantal luisteraars. Het
resultaat was, dat de post ruim 1000 brieven van enthousiaste hoorders
bracht. (...) Bij andere uitzendingen werd wel het dubbele bereikt.'402 De
minister had echter nog een troef achter de hand. De brieven die de Wereld
omroep dagelijks ontving 'zijn geen brieven uit het binnenland. Het zijn
brieven, die meer zeggen, het zijn brieven uit het buitenland.'403
Uiteindelijk was ook Van der Zaal een voorstander van de W ereldom
roep, maar dan niet gefinancierd uit de luisterbijdrage. Volgens hem zou de
Wereldomroep betalende leden moeten gaan werven, zoals ook de binnen
landse omroepen dat deden. Een jaar later zou hij nog eens aan het 'brieven-debat' refereren 'zoals de kwakzalver reclame maakt voor zijn genees
kundige kruiken met uittreksels uit brieven van zijn patienten'.404
Het persbeleid

Burger en de Raad van Beroep
Bij de indiening van het ontwerp van de Wet noodvoorziening perswezen
en bij een interpellatie, was minister Gielen flink aan de tand gevoeld door
PvdA-kamerlid en oud-minister Burger. Vooral het feit dat het perskapitaal,
in Burgers ogen de hoofdschuldige in de collaboratie, de zuiveringsdans
ontsprong zat hem dwars. Ook bij de behandeling van de begrotingen van
1949 en 1950 kwamen de perszuivering en de rol van de minister daarin
uitvoerig ter sprake. De kritiek gold met name de Raad van Beroep: 'Deze
beroepsinstantie schijnt de Centrale Raad voor de Kunstzuivering nog in
lankmoedigheid te willen overtreffen; zij legt tegenover perscollaborateurs
een mildheid aan de dag, die niet in overeenstemming is te brengen met de
bedoelingen van de wetgever.'405
Ook de minister kreeg zijn portie: '(...) de wijze waarop 's ministers voor
ganger de Raad van Beroep voor de Perszuivering heeft samengesteld, kon
bij vele leden weinig instem m ing vinden'406, en m inister Rutten werd
uitgenodigd een 'aanvaardbare methode' te vinden om de samenstelling
van de Raad te verbeteren. Het was namelijk gebleken dat de Raad van Be
roep zich aanmerkelijk soepeler opstelde dan de Perszuiveringscommissie
had gedaan. Veel beroepszaken resulteerden in een verlaging of zelfs ver331
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nietiging van het vonnis van de CPZ. Een sterk voorbeeld daarvan bood de
behandeling van De Telegraaf, waarbij de Raad van Beroep het CPZ-vonnis
(naamsverbod voor dertig jaar) vernietigde, waarop dit dagblad weer kon
verschijnen. De minister had echter weinig behoefte om tot een wijziging
van de Raad te komen, getuige zijn opmerking dat hij, omwille van de
rechtsgelijkheid, geen andere samenstelling van de Raad kon bevorderen.
Rutten wilde vacatures in dit college onvervuld laten.
In het begrotingsdebat noemde Burger een reden om dat wel te doen.
Twee leden van de Raad, de antirevolutionairen Stapelkamp en Berghuis,
hadden hun ontslag ingediend, uit protest tegen de hun inziens te soepele
opstelling van de RBP. Deze mensen moesten vervangen worden, en wel
door mensen die zich inzake de perszuivering principiëler opstelden dan de
Raad tot dan toe gewend was. Burger nam geen genoegen met Ruttens ver
weer aangaande de rechtsongelijkheid: 'Wat zou het gevolg zijn wanneer
de Minister van Justitie, bij hiaten in rechterlijke voorzieningen, eens zou
zeggen: omdat dan verandering zou blijken in dat rechterlijk college, ga ik
niet tot benoem ing in vacatures over.'407 Zijn conclusie luidde dan ook:
'Hier is niet overeenkomstig letter, geest en strekking van de kameruit
spraak gehandeld.'408 Roosjen sloot zich, namens de ARP, bij deze woorden
aan.
Rutten gaf een wat merkwaardige argumentatie voor het niet aanvullen
van de RBP: ten eerste, liepen de werkzaamheden op hun eind, en ten
tweede verwachtte hij niet 'dat de uitspraken van de Raad van Beroep in
aanzienlijke mate zouden worden gewijzigd door een aanvulling'.409 En
waarom niet? Wanneer de personen dezelfde ideeën zouden hebben als de
rest van de Raad, dan was aanvulling onnodig, terwijl aanvulling met an
dersdenkenden 'ook geen verandering (zou) geven in de uitspraken, mis
schien wel weer nieuwe m oeilijkheden m edebrengen'.410 En overigens
stelde de Raad zelf ook geen prijs op de aanvulling!
Burgers slotopmerking over 'deze heren’, die zulke andere opvattingen
over zuivering en onteigening tentoonspreidden dan die welke ten grond
slag lagen aan het eerste Tijdelijk Persbesluit (E 69), had een bittere onder
toon: 'Ik geloof niet, dat het rechtsgevoel van de Kamer en van het Neder
landse volk zal worden bevredigd, wanneer aan dit college, zoals het thans
is sam engesteld, dergelijke beslissingen worden overgelaten.’411 Daarna
kondigde Rutten een aanvulling van de RBP aan, noodzakelijk vanwege
het overlijden van een derde lid. Deze aankondiging kreeg evenwel geen
gevolg.
Ook in 1950 draaide het debat rond de begroting voor de afdeling Pers om
de perszuivering. In het VV wezen vele leden op de problemen die ex-illegale bladen hadden. Zij beschikten niet over eigen apparatuur en moesten,
tegen flinke vergoeding, hun blad bij andere drukkerijen laten verschijnen.
Vooral Trouw en Het Parool hadden het moeilijk. Deze bladen verschenen
via de persen van De Telegraaf, welks terugkeer hun verschijning ernstig
bemoeilijkte. De minister antwoordde dat het drukken van meerdere kran
ten op dezelfde persen 'in economische zin geen ongezond verschijnsel'
was, maar gaf toe dat dit 'tot eigenaardige moeilijkheden, hoofdzakelijk van
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psychologische aard’ kon leiden.412 Zo zag de ex-illegale pers zich gedwon
gen 'foute' bedrijven financieel te steunen, en verspeelde zij tegelijkertijd
de mogelijkheid om eigen apparatuur aan te schaffen.
Bij de mondelinge behandeling kwam de RBP weer onder vuur te liggen.
Weer was het de PvdA, nu bij monde van Stufkens, die het persbeleid aan
viel. Hij was over een passage in de MvT gevallen, waarin de minister aan
gaf dat de Raad van Beroep 'slechts weinig is afgeweken' van de bedoelin
gen van het parlement: 'Het komt mij voor (...) dat een tijdelijk college, met
een zeer speciaal doel samengesteld, nog minder dan de gewone rechter de
bevoegdheid heeft (...) af te wijken van de duidelijke bedoelingen van het
Parlem ent.'413 Stufkens verlangde een onmiddellijke opheffing van de RBP,
en dreigde, bij weigerachtigheid van de minister, een amendement in te
dienen waarbij ƒ1,- op de begrotingspost voor de RBP zou worden gekort.
Een symbolische daad van afkeuring van Ruttens voorstel.
Rutten erkende dat er bezwaren hadden gekleefd aan de perszuivering,
maar: 'Toch moet men vooral niet vergeten, dat die perszuivering ook nut
tig heeft gew erkt.'414 De wetgeving, en 'voornamelijk het amendementBurger' had een duidelijke preventieve werking gehad; uit angst voor ont
eigening of verschijningsverbod hadden veel bedrijven zichzelf gezuiverd.
De Raad van Beroep zou een snelle dood sterven omdat haar werkzaamhe
den beëindigd waren, maar deze toezegging was voor Stufkens onvoldoen
de. Deze diende, 'als een bewijs, dat de Kamer de minister aan deze belofte
wenst te houden', zijn amendement in.
Dit amendement vond steun bij freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen
(CHU), die al in eerdere persdebatten de zijde van Burger had gekozen.415 De
werkwijze van de Raad had bij haar 'toch wel een gevoel van verbazing,
om het heel zacht te stellen' opgewekt, en zij ondersteunde Stufkens 'als ui
ting van afkeuring over de gang van zaken’. De KVP'er Stokman kon geen
steun aan het voorstel verlenen, hij achtte ’s ministers toezegging voldoen
de.
H.K.J. Beernink (CHU) zag af van een inhoudelijke beschouwing, maar
constateerde dat de te korten begrotingspost het salaris van een administra
teur vermeldde, en een korting zou slechts een loonsverlaging voor de be
treffende ambtenaar betekenen. Ten lange leste zag Stufkens de ’inelegantie’
van zijn am endem ent in, en besloot, onder het uitspreken van zijn be
vreemding over het ontbreken van een aparte post voor de RBP, zijn voor
stel in te trekken. Tevoren had zijn partijgenoot F.J. Goedhart het nog eens
kernachtig gesteld: 'Wij hebben geen behoefte meer aan adviezen van dat
college.'416

Wet voorziening perswezen 1950
Op 22 juni 1950 dienden Rutten en diens staatssecretaris een ontwerp van
W et 'houdende enkele voorzieningen betreffende het perswezen' in. Deze
wet zou de Wet noodvoorziening Perswezen vervangen. Omdat het ont
werp werd gepresenteerd als sluitstuk van de perszuivering, wekt het wei
nig verwondering dat in het ontwerp de beide organen voor de perszuive333
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ring, CPZ en RBP, werden opgeheven. Opvallender was het verdwijnen
van de 'certificaten van geen bezwaar', onder de noodvoorziening voor
waarde voor een functie in het bedrijfsleven. Om te voorkomen dat 'foute'
landgenoten weer in groten getale deel konden nemen aan de informatie
voorziening, werd de bepaling opgenomen dat een ieder die op grond van
zijn houding tijdens de bezetting het kiesrecht was ontnomen, en een ieder
die, op grond van vreemde krijgsdienst, het Nederlanderschap was ontno
men, niet gerechtigd was tot het uitoefenen van een journalistieke of lei
dinggevende functie in het perswezen.
De beraadslagingen in de commissie en in de Kamer betroffen vooral
deze laatste bepaling. Naast instemming van vele leden met de voorgestel
de regeling, vinden we in het VV ook kritiek. 'Vele andere leden' (KVP)
wezen de minister op het feit dat hierdoor juist de lichtere gevallen, die in
eerste instantie niet waren uitgesloten van het perswezen, maar bij hun
voorwaardelijke buitenvervolgingstelling wel voor enige tijd het kiesrecht
verloren, nu opeens wel uit hun beroep werden gestoten. In de MvA kwa
men de bewindslieden aan dit bezwaar tegemoet; via een nota van wijzi
gingen werd bedoelde categorie vrijgesteld van uitsluiting.
Bij de behandeling van het ontwerp in de Tweede Kamer, zijn we een
kabinetscrisis en een geslaagde formatie verder. Beide bewindslieden gingen
over naar het kabinet-Drees II. Het was weer Burger, op dat moment funge
rend als fractievoorzitter van de PvdA, die zijn stempel op de beraadslagin
gen drukte. In zijn betoog schetste hij de historie van de zuivering van het
perswezen, en spuide hij nog eens zijn grieven over het verval van de zui
vering tot een journalistentribunaal. Uiteraard vergat hij de Raad van
Beroep niet, en wederom benadrukte hij de rol van de regering die verant
woordelijk was voor de benoeming van de weinig principiële leden in dat
college: 'Kort en goed, ik kan de wijze, waarop van Regeringszijde deze zaak
behandeld is, nauwelijks als loyaal qualificeren. Ik acht dit regeren tegen de
wil van de meerderheid van het Parlement in, mag ik wel zeggen, een be
zwaar voor de democratie. Het heeft mij zeer teleurgesteld, en stellig velen
met mij.' Voor Rutten volgde een sneer: 'Ik heb wel eens het onbehaaglijke
gevoel gehad dat het feit dat deze materie werd behandeld door een Mi
nister, die de opvattingen was toegedaan van die grote fractie in onze Ka
mer, die in overwegende mate het door de meerderheid gevolgde beleid
zeer moeilijk kon volgen, op de effectiviteit van dat beleid niet zonder in
vloed is gebleven.’417 Overigens vond Burger het voorgestelde ontwerp ac
ceptabel, al was het hem net zo lief geweest als alle uit het kiesrecht ontzette
Nederlanders van arbeid in het perswezen waren uitgesloten.
Ook de CPN oefende, bij monde van B.J. Stokvis, forse kritiek uit op het
dankwoord van de beide bewindslieden aan de Raad van Beroep: 'Dit dank
woord heeft de betekenis van een onverdiende oorvijg aan allen in dit land,
die met stijgende verontwaardiging hebben moeten constateren, in welke
mate het laatstgenoemde college de reële zuivering van ons perswezen
heeft gefrustreerd en die zuivering, ten detrimente van onze geestelijke
volksgezondheid, heeft verlaagd tot een miserabele farce.’418 In zijn MvA
had de minister het dankwoord al wat gerelativeerd. Het was gebaseerd 'op
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de wetenschap, dat allen, die aan de perszuivering hun krachten hebben ge
wijd, dit werk naar eerlijke overtuiging en beste weten hebben verricht’.419
Voorts opperde de CPN bezwaren tegen het feit dat de minister en niet de
Persraad de bevoegdheid tot het verlenen van dispensatie van uitsluiting
zou verkrijgen, en op het technische punt dat in één artikel opzet en schuld
werden geregeld, hetgeen volgens deze afgevaardigde een overblijfsel van
de Duitse wetgeving was.
Namens de KVP dankte Verhoeven de minister voor diens tegemoet
koming aan de bezwaren inzake de onevenredige bestraffing van lichte ge
vallen van collaboratie. Hij zag in de voorgestelde regeling een extra plei
dooi voor het ingediende wetsontwerp op de journalistieke verantwoorde
lijkheid. Hij kenschetste het ontwerp als 'een uiterste wilsbeschikking van
een periode van zuivering, die met enige moeite en niet zonder enige re
serve de laatste adem wil uitstoten en ook niet zonder er voor gezorgd te
hebben, dat het nu levende geslacht in een zindelijke staat wordt afgeleverd
en het naaste geslacht in een zindelijke staat kan worden gehandhaafd'.420
Volgens freule Wttewaall van Stoetwegen was er sprake van 'het gedeel
telijk afbreken van een stuk naoorlogse gelegenheidswetgeving'. Zij had lie
ver gezien dat de oude wet was ingetrokken of gedeeltelijk gewijzigd. De
kiesrechtbepaling ondervond bij haar geen weerstand: 'Wanneer zelfs de
Drankwet voorschrijft, dat men om kastelein te zijn niet uit de kiesrechten
mag zijn ontzet, dan mag deze norm a fortiori worden aangelegd ten aan
zien van diegenen, die zich beroepsmatig bezighouden met de publieke
voorlichting.’421
Het werd Cals niet al te moeilijk gemaakt door de Kamer. Burger verwel
komde diens opreden met genoegen, omdat hij de staatssecretaris een vol
waardige politieke functie zag vervullen.
Het voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij de
CPN-fractie de aantekening werd verleend, dat zij werd geacht te hebben te
gengestemd. De Eerste Kamer nam het ontwerp zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming aan. De perszuivering was ten einde, hoewel
oud zeer nog sporadisch bleef opspelen.

De Wet op de journalistieke verantwoordelijkheid
Het oorlogsverleden van een aantal nieuwsbladen en hun medewerkers,
gekoppeld aan het ’zedelijkheidsoffensief', leverde een uitstekende voe
dingsbodem voor een sterke accentuering van de morele verantwoorde
lijkheid van de pers jegens de samenleving. Ook vóór de oorlog was er al
gevraagd om ordening van het perswezen, uitlopend op een wetsvoorstel
van minister Goseling (Justitie) in 1939. Met dat ontwerp wilde de minister
het Wetboek van Strafrecht uitbreiden met bepalingen aangaande misdra
gingen gepleegd door middel van de drukpers. Het voorstel werd door de
Tweede Kamer ongunstig ontvangen en verdween van de agenda 422
In plaats daarvan presenteerde Rutten, samen met zijn collega Wijers
van Justitie, een door de commissie-Pompe uitgewerkt wetsontwerp, hou
dende 'Regelen nopens de verantwoordelijkheid van journalisten en ande335
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re bij de pers werkzame personen voor journalistieke arbeid’ (Wet op de
journalistieke verantwoordelijkheid). Gezien de speciale verantwoordelijk
heid van de pers op het terrein van nieuw svoorziening en m eningsvor
ming, als intermediair tussen burger en bestuur, was een tuchtrechtelijke
bescherming volgens de bewindslieden noodzakelijk. Het 'feit, dat somtijds
het vertrouwen wordt misbruikt of de betrokkenen zich van hun verant
woordelijkheid in genen dele bewust zijn, ten detrimente van een eerlijke
voorlichting en van de waardigheid van de journalistenstand’, had de mi
nisters tot deze overtuiging gebracht.423
Het belangrijkste doel van het ontwerp was de journalistieke arbeid
tuchtrechtelijk te regelen. Daarnaast zou de beroepstitel van journalist be
schermd worden, met een verplichte inschrijving in een register van jour
nalisten. Voorts kon de journalist, 'aan wiens opzet of grove schuld feitelijk
onjuiste, dan wel oneerlijke of onverantwoordelijke voorlichting te wijten
is, of die zich opzettelijk of door grove schuld gedraagt in strijd met de eer
van zijn stand' worden bestraft, variërend van een waarschuwing tot een
ontzetting uit het beroep voor ten hoogste vijf jaar.424
Vanuit journalistieke kringen werd fel tegen dit ontwerp geprotesteerd.
Vooral de door de bewindslieden gesuggereerde excessen, die het tuchtrecht
noodzakelijk zouden maken, joeg de pers in de gordijnen. Daarnaast be
stond veel kritiek op de vaagheid van de normen, volgens welke journalis
ten beoordeeld zouden gaan worden. Ook ontbrak een verschoningsrecht
voor journalisten.
Opmerkelijk was dat de toepassing van tuchtrecht als zodanig niet ter dis
cussie stond, maar enkel de vorm. De Federatie van Nederlandse Journalis
ten (FNJ) droeg haar bestuur op om stappen te nemen, waardoor behande
ling van het wetsvoorstel zou worden uitgesteld. En met opmerkelijk suc
ces. Er verscheen geen VV van de commissiebehandeling van het voorstel.
In 1960 trok de minister het ontwerp in, nadat de journalistenfederatie een
eigen tuchtrechtelijk systeem had ingesteld.425
Conclusie
Ruttens cultuurbeleid blonk bepaald niet uit door vernieuwingszin. Voor
het overgrote deel was het een regelrechte voortzetting van het beleid van
Gielen. De discussies in de Kamer hadden veelal het karakter van een echo
uit de periode-Beel. Om een aantal redenen is dat niet verwonderlijk.
In de eerste plaats was Rutten niet aangezocht als cultuurexpert, maar als
bewindsman die vooral het hoger en het nijverheidsonderwijs een nieuwe
impuls zou moeten geven. Van deze minister kon dus op cultureel gebied
niet zo bijster veel verwacht worden. Wonderlijk genoeg kwamen de cultuurspecialisten in de Kamer ook niet met vernieuwende ideeën. Blijkbaar
heerste er een grote mate van overeenstemming over het cultuurbeleid, en
wilde de Kamer op bepaalde gebieden enkel meer van hetzelfde.
In het totale regeringsbeleid nam het cultuurbeleid een marginale plaats
in. Nationaal en internationaal werden aandacht en middelen door andere
zaken opgeëist: de Indische kwestie, de wederopbouw, de Koude Oorlog.
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Hierdoor werd de culturele 'franje' naar de marge gedrukt, de mooie pas
sage in de troonrede ten spijt.
Tenslotte bezat het cultuurbeleid na het vertrek van Van der Leeuw op
het departement van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen niet langer
enige prioriteit. Andere, m isschien nijpender, problemen eisten de aan
dacht op. Te denken valt hier aan de bouw van nieuwe en de herbouw van
verwoeste scholen, het tekort aan onderwijzend personeel, onderwijsver
nieuwing, etcetera.
Gegeven deze achtergrond is het een verdienste van Rutten dat hij het
cultuurbeleid overeind wist te houden, en daarmee de basis verstevigde
voor een expansiever beleid in de decennia daarna. Per slot moest Rutten
elke gulden tegenover Lieftinck verantwoorden.
Kijkend naar het persbeleid, kan men concluderen dat Rutten de doelstel
ling uit het regeerprogram, namelijk de beëindiging van de perszuivering,
heeft gehaald. Hoewel over succes en kwaliteit van die zuivering verschil
van mening bleef, werd er met de Wet voorziening perswezen een einde
gemaakt aan de jarenlang slepende zuivering. De in hetzelfde program
voorgestelde tuchtrechtelijke regeling van het perswezen strandde, ondanks
een ontwerp van de minister, al voor de commissiebehandeling, en dus
bleef het regeerprogram op dat punt een dode letter.
Het radiobeleid had veel weg van een pas op de plaats. Evenals zijn voor
ganger wist Rutten niet goed raad met de, vrijwel kamerbreed geëiste, wette
lijke regeling van het radiobestel. Zo’n wet bleef dan ook uit. Pas in 1967
zou een nieuwe Omroepwet van kracht worden.
Het gehele cultuurbeleid overziende, zou men kunnen stellen dat Rutten
vooral op de winkel gepast heeft. Geheel in de geest van het subsidiariteits
beginsel gaf hij alle ruimte aan het particulier initiatief en de maatschappe
lijke organisaties, en waakte hij voor een teveel aan overheidsingrijpen. Op
vrijwel het gehele cultuurgebied leidde dat tot de handhaving van de status
quo.

Slotbeschouwing
Het onderwijsbeleid van minister Rutten werd sterk bepaald door de na
weeën van de Tweede Wereldoorlog. Hij zag zich, evenals zijn voorgan
gers, geplaatst voor een groot tekort aan schoolruimte en onderwijsgeven
den. Bovendien hadden de onderwijsgevenden een forse salarisachterstand
op bijvoorbeeld de ambtenaren, hetgeen het beroep weinig aantrekkelijk
maakte. Rutten kon deze problemen slechts gedeeltelijk oplossen. De salariskwestie werd voorlopig door een compromis opgelost, de tekorten aan
schoolruimte en leerkrachten bleven tot ver in de jaren vijftig bestaan. De
minister stond hier voor dilemma’s. De benarde situatie van 's Rijks schat
kist legde de minister op het gebied van de scholenbouw duidelijk beper
kingen op. Het onderwijzerstekort werd voor een belangrijk deel veroor
zaakt door een geringe maatschappelijke waardering voor die professie,
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waarop een bewindsman slechts weinig invloed heeft, tenzij indirect door
middel van de honorering.
Een tweede vraagstuk dat bepalend was voor het beleid van minister Rut
ten betrof de onderwijsvernieuwing, uiteenvallend in een inhoudelijk-pedagogische en een institutioneel-wettelijke component. Deze laatste com
ponent had de bijzondere aandacht van Rutten, hoewel dat uit de beschrij
ving van deze kabinetsperiode niet blijkt. Enkele maanden na de val van
het kabinet presenteerde Rutten, overgegaan naar het nieuwe kabinet, zijn
'Nota betreffende Onderwijsvoorzieningen', ook wel Onderwijsplan-Rutten genoemd, dat de fundamenten voor de Mammoetwet van 1963 legde.
Hoewel er op het departement hard aan deze nota is gewerkt, werd er in het
parlem ent geen aandacht aan besteed. Behandeling van deze nota vond
plaats in het kabinet-Drees II, en zal in het betreffende deel van de serie Par
lementaire Geschiedenis van Nederland na 1945 beschreven worden. De in
houdelijke vernieuwing diende volgens bewindsman en parlement vooral
uit de kringen van het onderwijs zelf te komen.
Ten aanzien van de salarissenkwestie en de onderwijsvernieuwing oe
fende de Kamer merkbaar invloed uit. De onderwijzerssalarissen kregen in
de Kamers bij iedere begrotingsbehandeling veel aandacht, en leverden
Rutten zelfs een interpellatie op. De kamerbrede eis dat de minister met de
bonden tot overeenstemming moest komen, heeft er zeker toe bijgedragen
dat het overleg hervat werd en tot resultaten leidde. De onderwijzers in het
bezit van bepaalde akten kregen de gewenste 'ontknikking’, vergezeld van
de toezegging dat hun inkomen voortaan gelijktijdig en evenredig met de
ambtenarensalarissen op en neer zou gaan. Wel dient aangetekend te wor
den dat de Kamers lange tijd de minister het voordeel van de twijfel lieten,
wellicht ook omdat de volksvertegenwoordiging formeel geen partij was in
de onderhandelingen tussen overheid en onderwijzersbonden. Al te in
dringende bemoeienis van de Kamers zou al snel uitgelegd worden als een
poging om op de stoel van de minister te gaan zitten.
W at de invloed van de volksvertegenwoordiging op de onderwijsver
nieuwing betreft waren de discussies over de wijziging van de Lager-onderwijswet belangwekkend. Toen kwam aan het licht dat, hoewel er in de
wetgeving nauwelijks samenhang tussen de verschillende schoolsoorten
bestond, deze in de praktijk wel degelijk op elkaar inwerkten. Een motie
van de Tweede Kamer nodigde de minister uit om met een sluitend stelsel
van onderwijsvoorzieningen te komen, waardoor de minister een duidelijk
signaal kreeg om meer samenhang in de onderwijswetgeving te brengen.
Voor het overige moet de invloed van het parlement op het beleid gere
lativeerd worden. Ten aanzien van het cultuurbeleid, de tegenstelling tus
sen openbaar en bijzonder onderwijs en op het gebied van het hoger on
derwijs was de Kamer niet in staat c.q. van plan om de minister tot een
koerswijziging te brengen. Een aantal verklaringen ligt voor de hand.
Ten aanzien van zaken als scholenbouw en het onderwijzerstekort, maar
ook op het terrein van de cultuur, liepen de meningen van volksvertegen
woordiging en minister niet principieel uiteen. Wel wenste de Kamer tel
kens meer van hetzelfde (meer scholen, meer cultuurspreiding, etcetera),
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maar Rutten kon dergelijke wensen gemakkelijk onvervuld laten door te
verwijzen naar het gebrek aan middelen.
Een tweede oorzaak ligt in de verdeeldheid van de Kamer, met name tus
sen voorstanders van het bijzonder en van het openbaar onderwijs. In dit
soort confrontaties lag Ruttens hart doorgaans bij het bijzonder onderwijs,
hoewel hij door de financiële beperkingen ook aan de wensen van dat on
derwijs maar zeer ten dele tegemoet kon komen. Bij het cultuurbeleid be
stond er een tegenstelling tussen de partijen die meenden dat de overheid
zoveel mogelijk afstand moest bewaren van de kunsten (ARP, CHU, VVD,
en in mindere mate KVP), en de partijen die een 'actieve cultuurpolitiek'
voorstonden (PvdA en CPN). Rutten koos een middenpositie. Hij zag de
taak van de overheid op het cultuurgebied duidelijk beperkter dan Van der
Leeuw, maar leek verder te willen gaan dan zijn directe voorganger Gielen.
Een opm erkelijker belangenstrijd vinden we binnen de partijen. Veel
partijen hadden, analoog aan de versnipperde onderw ijsw etgeving,
'verkokerde' specialisten. Op het terrein van het lager onderwijs spraken
oud-onderwijzers, wanneer het ging over nijverheidsonderwijs kwamen
kamerleden met relaties in het bedrijfsleven en het nijverheidsonderwijs
aan het woord en bij de afdeling hoger onderwijs kwamen de hoogleraren
naar de katheder. Hun onderlinge tegenstellingen kwamen duidelijk aan
het licht bij het debat over de wijziging van de Lager-onderwijswet, en neu
traliseerden de parlementaire invloed. Twee tegenstrijdige moties bij de ge
noemde wetswijziging onderstrepen dit nog eens. De motie van de Eerste
Kamer stond diametraal tegenover de motie van de Tweede Kamer, het
geen Rutten in de riante positie bracht dat hij alle kanten uit kon.
Minister Rutten maakte, hoewel van huis uit geen politicus, handig ge
bruik van de ruimte die de Kamers hem boden. Niet zelden maakte hij het
zich gemakkelijk, door op al te lastige vragen simpelweg niet te antwoor
den. Dit omzeilen van moeilijkheden wekte wel eens de indruk van oppor
tunisme. De bewindsman gevoelde blijkbaar niet vaak de behoefte om prin
cipiële standpunten in te nemen. Dat de Kamers dit toelieten, zal deels het
gevolg zijn geweest van het begrip voor een minister in een vierpartijenkabinet, dat enkel kon regeren bij de gratie van compromissen. Zeker op het
heikele onderwijsterrein, waar eenieder waakte over de grenzen van de pa
cificatie, zou een klein geschilpunt al snel principiële botsingen tussen de
coalitiepartners op kunnen leveren. Bovendien stonden andere problemen,
zoals de krappe financiële positie van het Rijk en de moeizame dekolonisa
tie van Indonesië, hoger op de politieke agenda.
Staatssecretaris Cals kwam in het parlement nauwelijks aan bod. Zijn
aandacht concentreerde zich blijkbaar op het departementale werk, terwijl
Rutten zoveel mogelijk het overleg met het parlement voerde. Cals hield
zich voornamelijk bezig met de vorming buiten schoolverband. Een beoor
deling van Cals' eerste periode op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
is aan de hand van zijn parlementaire optreden nauwelijks mogelijk.
Samenvattend kan men stellen dat Ruttens onderwijsbeleid in het kabinet-Drees-Van Schaik verre van spectaculair was, althans waar het de par
lementaire behandeling betreft. Het was een periode met relatief weinig
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wetgeving. Een aantal door Rutten ingediende wetten zou in de volgende
kabinetsperiode worden afgerond, terwijl een ander deel door Cals zou wor
den behandeld of ingetrokken. Rutten zorgde echter wel voor een uitbrei
ding van het aantal scholen, voor een verdergaande financiële gelijkstelling
en voor de consolidatie van het cultuurbeleid. Maar verreweg zijn grootste
verdienste ligt in zijn verwekking van een mammoetje. Deze Nota-Rutten
droeg voor een groot deel het persoonlijke stempel van de creatieve en ge
dreven bewindsman. Ph. Kohnstamm, prominent PvdA’er en lid van de
Onderwijsraad, kwalificeerde de nota als 'een meesterstuk (...) waartoe geen
der voorgaande Ministers van Onderwijs - zelfs Van der Leeuw niet - in
staat zou zijn geweest’.426 Rutten pakte de draad van de Ineenschakelingscommissie weer op en legde de basis voor de omvangrijkste naoorlogse wet:
de W et op het voortgezet onderwijs van 1963. De totstandkoming van deze
Mammoetwet zou de voorgangers van Cals grotendeels in de vergetelheid
doen belanden; ten onrechte natuurlijk.
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Deze paragraaf is gebaseerd op C. Wilkeshuis, M eester, welbedankt! De school van
1900 tot nu (Leiden 1968), en op interviews met A.N. Schouten en G.J. Schouten-Jansen,
beiden werkzaam in het lager onderwijs in de betreffende periode.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, Rijksbegroting voor het departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen voor het dienstjaar 1949, nr. 7, MvA, p. 16.
M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel II, D e
periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 aug. 1948, band C ('s Gravenhage 1989) p.
1989-2001.
Joost Smiers, Cultuur in Nederland 1945-1955. M eningen en beleid (Nijmegen 1977) p.
141.
Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p. 2005-2040.
Een andere vorm van onderwijs waaraan in het parlement aandacht werd besteed was
het kleuteronderwijs. Dit onderwijs ontbeerde een wettelijke regeling, waardoor er
veel misstanden op dit terrein ontstonden. Een echte politieke discussie over dit
beleidsterrein vond echter niet plaats. Hieraan waren waarschijnlijk de grote mate
van overeenstemming en een door de minister aangekondigde wettelijke regeling
debet. Deze regeling liet echter op zich wachten. Een door Rutten ingediend ontwerp
zou later door zijn opvolger J.M.L.Th. Cals worden ingetrokken, om vervangen te
worden door een eigen ontwerp dat wel het Staatsblad zou halen.
In de onderhavige kabinetsperiode was het defensie-terrein opgedeeld in twee
departementen: het ministerie van Oorlog en dat van Marine. De begrotingen van deze
ministeries zijn bij elkaar opgeteld.
Het begrotingspercentage voor cultuurbeleid is samengesteld uit de afdelingen
Kunsten, Pers en Kabinet (waaronder de onderafdeling Radio ressorteerde).
F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945,
deel 1, Hel kabinet-Schermerhorn-Drees 12 juni 1945 - 3 juli 1946 (Assen 1977) p. 511524.
Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p. 2005-2040.
Interview met prof. dr. F.J.Th. Rutten voor de KRO-radio, bij gelegenheid van zijn af
scheid als hoogleraar te Nijmegen (1970), bandopname aanwezig in archief CPG.
J.F.M.C. Aarts, 'Rutten, Franciscus, Josephus, Theodorus’ in: J. Charité ed., Biografisch
Woordenboek van Nederland, deel 3 ('s Gravenhage 1989) p. 480-482.
De meer persoonlijke gegevens zijn ontleend aan interviews met prof. dr. F.W. Rutten,
zoon van de minister, op 18 februari 1992, en met mevr. M.B.E.G. BrenninkmeijerRutten, dochter van de minister, op 4 maart 1992. Verder als: Gesprek Rutten/Gesprek
Brenninkmeijer-Rutten.
Liesbeth Maria Theresia Ghislana (1928), Jozefa Maria Wal ter Ghislana (1930),
Maria Bertha Eugenia Ghislana (1932), Frans Willem (1934) en Hildegard Eugenia
Maria Ghislana (1939).
R. Abma, 'Biografie van prof. dr. F.J.Th. Rutten', intern rapport Psychologisch
Laboratorium (Nijmegen 1984) p. 4-8.
Gesprek Rutten.
De kinderen van de familie Rutten logeerden geregeld bij de familie Wijffels. Bron:
Gesprek Brenninkmeijer-Rutten.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 10 a, H et
laatste jaar I, tweede helft ('s Gravenhage 1980) p. 985-992. F.M .C. W ijffels
verklaarde voor de parlementaire enquetecomm issie die het beleid van de Ne
derlandse regering gedurende de oorlogsperiode onderzocht het volgende: '(...) prof.
Rutten is persoonlijk een Limburger en heeft in de bezettingsjaren veel met de
mijnstreek en de mijnen te doen gehad en ik merkte op: dan heb ik toch het gevoel dat
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ik er 4 heb' (Enquetecom m issie regeringsbeleid 194 0 -1 9 4 5 . Verslag houdende de
uitkomsten van het onderzoek, deel 5c Cs-Gravenhage 1950) p. 668).
Abma, 'Biografie Rutten', p. 8.
Gesprek Rutten.
Jan Rogier, Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over
konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals (Nijmegen 1980) p. 13. Ook:
gesprek Brenninkmeijer-Rutten.
Bezembinder suggereert dit, getuige zijn opmerking: 'Na de oorlog bleef hij (Rutten,
PvdH ) in plaats van minister te worden liever in Nijmegen' (Th. Bezembinder, Rede
ter herdenking van Prof. Dr. F.J.Th. Rutten (Nijmegen 1980) p. 7). In een interview in
de De Tijd liet Rutten zelf de onzekerheid voortbestaan, door op de vraag 'Waarom
werd hij niet terstond na de oorlog minister?' te antwoorden: 'Ik had m aar één
gedachte en dat was: ik maak die psychologie wéér. Daarom voelde ik er niets voor
minister te worden' (De Tijd , 19 september 1970). Volgens Smiers, die zich baseert op
een interview met Rutten, zou hij bij de formatie van het kabinet-Beel zijn genoemd.
O verigens wordt Smiers' stelling, dat Rutten een 'adviseurschap van koningin
Wilhelmina in zaken die te maken hebben met haar optreden naar buiten toe' zou
hebben bekleed, nergens bevestigd (Smiers, Cultuur in Nederland, p. 151).
Brief van prof. dr. F.J.Th. Rutten aan prof. mr. F.J.F.M. Duynstee, dd. 22 april 1977.
CPG, Archief Duynstee. Verder als: Brief Rutten-Duynstee.
Interview KRO-radio met F.J.Th. Rutten (bandopname). Het lijkt waarschijnlijk dat
Rutten hier op de communistische Eenheidsvakcentrale (EVC) doelt, aangezien een
lidmaatschap van een politieke partij voor een zo korte tijd als Rutten in de havens
werkzaam was niet voor de hand ligt. Tijdens deze 'communistische periode' zou hij,
met andere communisten, een petitie aan de regering hebben opgesteld. Overigens
roemde Rutten nog in 1970 zijn goede contacten met de CPN, waarvoor hij jaarlijks een
lezing hield.
Voor een uitvoerige lijst van functies zie: Abma, 'Biografie Rutten'. Voor een overzicht
van Ruttens publikaties zie: R. Abma, 'Bibliografie van prof. dr. F.J.Th. Rutten',
intern rapport Psychologisch Laboratorium (Nijmegen 1984).
Abma, Biografie Rutten.
Volgens Smiers zou Ruttens voorganger Jos J. Gielen in een interview met hem hebben
verklaard dat Van Schaik, de kabinetsformateur, 'niet bijzonder op hem gesteld was’,
waaraan een persoonlijk meningsverschil uit Gielens ministersperiode (Van Schaik
was toen voorzitter van de Tweede Kamer) ten grondslag zou liggen. Smiers' weergave
van de katholieke reactie op de ministerswisseling ('Goedgelovig veronderstelt het
blad, dat Van Schaik bijzonder zwaarwichtige redenen gehad moet hebben (...)')
suggereert dat dit persoonlijk meningsverschil de belangrijkste factor in de wisseling
is geweest (Smiers, Cultuur in Nederland, p. 151). Het is echter weinig waarschijnlijk
dat enkel animositeit tussen Van Schaik en Gielen de ministerswissel veroorzaakte.
Gielen lag, door de reorganisatie op het departement, waarbij twee directeurengeneraal (beiden PvdA) werden ontslagen, en zijn kennelijke afkeer van een actieve
cultuurpolitiek slecht bij de PvdA, en was ook overigens geen sterke minister. Toch
blijven de doorslaggevende redenen voor zijn ontslag duister; vast staat wel dat Van
Schaik nog op 28 juli 1948 aan Romme liet weten een kabinet te willen formeren met 'v.
M aarseveen, v.d. Brink, Gielen, Witteman en nog een man op Justitie (...)' (ARA,
inv.nr. 21.144, Archief C.P.M. Romme, doosnr. 78, 28 juli 1948, Kabinetsformatie 1948,
p. 2).
Gesprek Brenninkmeijer-Rutten.
Brief F.J.F.M. Duynstee aan F.J.Th. Rutten, dd. 9 maart 1977. CPG, Archief-Duynstee.
Verder als: Brief Duynstee-Rutten. Ook: Gesprek Brenninkmeijer-Rutten.
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KDC, Archief KVP, inv. nr. 148, Notulen Partijbestuur 16 aug. 1948. In dezelfde
notulen spaken verschillende leden hun onvrede over de gevolgde procedure met
betrekking tot het ontslag van Gielen uit.
Gielen werd echter geen buitengewoon, maar gewoon hoogleraar. ’Het gerucht ging dat
hij niet bereid was gevonden een buitengewoon hoogleraarschap te aanvaarden.'
Citaat: Brief Rutten-Duynstee.
Gesprek Rutten.
Smiers, Cultuur in Nederland, p. 158.
Gesprek Rutten.
PvdA-senator J. Cramer in: H EK 1948-1949, p. 698.
Brief van C.W.J. Wttewaal-van Stoetwegen aan F.J.Th. Rutten, 30 oktober 1952.
Psychologisch Laboratorium van de Katholieke Universiteit Nijm egen, Archief
Rutten, nr. 935.
Paraat 5 (1950-1951) nr. 5, 22 dec. 1950.
Paraat 3 (1948-1949) nr. 39, 24 dec. 1948.
Gesprek Rutten. Ook Brief Rutten-Duynstee.
Brief Rutten-Duynstee.
Brief Duynstee-Rutten. Ook: Gesprek Rutten.
KDC, Archief Teulings, brief aan Stokman, 23 augustus 1948.
Brief Rutten-Duynstee.
H TK 1948, p. 35.
Brief van Romme aan Van der Goes van Naters, 11 augustus 1948. Te vinden in archief
Van der Goes van Naters, in kopie aanwezig op het Centrum voor Parlementaire Ge
schiedenis. In de notulen van het KVP-partijbestuur ontkende Romme echter dat er
van enige ruil met de PvdA sprake zou zijn. Vgl. KDC, Archief KVP, inv. nr. 148,
Notulen Partijbestuur 16 aug. 1948.
H TK 1948, Buitengewone zitting, p. 44.
Ibidem , p. 69.
H TK 1948-1949, Bijl. A,1000-V1, nr. 3, MvT, p. 12.
Ibidem, nr. 6, VV, p. 1.
Ibidem, nr. 7, MvA, p. 15.
H TK 1948-1949, p. 648.
Paraat, 1948-1949, nr. 39, 24 december 1948, p. 11.
H TK 1948-1949, p. 653.
Ibidem, p. 644.
Ibidem, p. 651.
Ibidem , p. 647.
Ibidem, p. 636.
Ibidem , p. 642.
H EK 1948-1949, p. 706.
Ibidem, p. 719.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, nr. 6, VV, p. 1.
H TK 1948-1949, p. 645.
Ibidem, p. 654.
H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400-VI, Rijksbegroting voor het departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen voor het dienstjaar 1950, nr. 8, VV, p. 2.
HTK 1949-1950, p. 1022.
Ibidem, p. 1029.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-VI, nr. 9, MvA, p. 17.
CPG, Archief Drees, map 14, Rutten aan Drees, 21 april 1949.
De redenen hiervoor waren niet te achterhalen. In het archief op het ministerie is
niets over een eventueel staatssecretariaat van F.H.C. van W ijck te vinden.
Waarschijnlijk is een kleine brand in het betreffende archief hier de boosdoener. Uit
343

Hoofdstuk III Rutten verwekt een mammoetje

70
71
72
73
74

75
76
77

78

79
80
81

82
83
84

een briefwisseling tussen Romme en Rutten blijkt dat Rutten in eerste instantie de
restauratie van een directoraat-generaal voor de Kunsten en eventueel ook een d.g.
voor de Vorming Buiten Schoolverband overwoog. Van Wijck zou dan d.g, voor de
Kunsten worden. Dit werd hem door Romme, nadat hij Gielen had geconsulteerd,
afgeraden. Niet uit gevoeligheidsoverwegingen jegens Gielen, die immers beide d.g.'s
had afgeschaft, maar vanwege de rare politieke figuur dat de ene katholieke
minister (Gielen) twee PvdA-d.g.'s had ontslagen, en de volgende katholieke minister
dan weer KVP-ers zou benoemen. Romme stelde voor om Van Wijck tot raadadviseur te
benoemen, een benoeming die evenmin doorgang vond (ARA, inv.nr. 2.21.144, Archief
C.P.M. Romme, doosnr. 38,10 mei 1949, Romme aan Rutten).
ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,30 januari 1950.
Ibidem, 13 februari 1950.
H.A. Groeneveld, De staatssecretaris in Nederland 1948-2988 (Deventer 1989) p. 41.
H EK 1949-1950, Bijl. A, 1400-VI, VV, p. 2.
Ibidem, MvA, p. 14. De benoeming van Cals als staatssecretaris markeert een verande
ring in het relatieve belang van de verschillende afdelingen. In 1949 wilde Rutten im 
mers een staatssecretaris voor de Kunsten benoemen, terwijl nu de Vorming Buiten
Schoolverband voorop stond. Het feit, dat er gedacht werd over de instelling van een
apart jeugdministerie, zal hier zeker aan hebben bijgedragen. Vgl. J.M.L.Th. Cals en
K.I.L.M. Peters, 'Jeugdwerk en volksontwikkeling’ in: Nederlands Bestuursrecht, deel
II, Bijzonder deel (Alphen aan den Rijn 1953) p. 251-284.
H E K 1949-1950, p. 823-824.
Ibidem, p. 838-839.
Sandra van Esser, 'Politieke denkbeelden van de jeugdige Mr. J.M.L.Th. Cals 19141950’, Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Lim burg. Jaarboek van
het sociaal-historisch centrum voor Limburg (Assen en M aastricht 1985). Volgens J.
Bosmans was Cals’ vader inspecteur in het lager onderwijs, maar die functie verkreeg
Cals pas ruim na Jo's geboorte. Vgl. J. Bosmans, 'Cals', in: BWN, deel 3, p. 106-108.
Van Esser voert merkwaardigerwijs ook Cals' werkzaamheden in de Nederlandse
Unie op als illegaal werk, zelfs voor zover die plaatsvonden vóór december 1941(Van
Esser, 'Politieke denkbeelden Cals’, p. 11). Hierbij gaat zij geheel voorbij aan auteurs
over de Nederlandse Unie die werkzaamheden in die groepering volstrekt anders
waarderen. Bank stelt dat het kader van de Unie een politiek voorstond van
aanpassing aan de bezetting en van behoud van de Nederlandse identiteit. Tot de
cember 1941 zal het eerste element overheerst hebben. In die maand werd de Unie door
de bezetter verboden (Jan Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Be
weging (N VB) (Deventer 1978) p. 24-25). Cals werd op zijn laatst medewerker van de
Unie in mei 1941. In interviews vermeldde Cals, gevraagd naar zijn werkzaamheden
in de illegaliteit, zijn lidmaatschap van de Nederlandse Unie niet. Vgl. G. Puchinger,
Hergroepering der partijen? (Delft 1968) p. 468-470, waar Cals wel zijn lidmaatschap
van de Christofoorgroep noemt, maar niet dat van de Unie.
Bosmans, 'Cals’, p. 106-108.
Cals was tevens co-auteur van het artikel over dit beleidsterrein in Nederlands Be
stuursrecht. Cals en Peters,'Jeugdwerk', p. 251-284.
Dezelfde mening ventileerde Cals' vader, die zoals gezegd hoofdonderwijzer en later
onderwijsinspecteur was. Vgl. E. van Raalte, 'Niet minder na aan het hart lag hem de
opvoeding van onze jeugd’ in: Martin van Amerongen ed., Over de doden niets dan
goeds. Necrologieën van politici (Amsterdam 1986) p. 84.
Brief Rutten aan Duynstee, p. 16. Opmerkingen over de fysieke gesteldheid van Cals
vinden we in alle over hem verschenen biografische geschriften terug.
P.F. Maas, De kabinetsformaties 1959-1973 ('s Gravenhage 1982) p. 149.
De CHU doet dit niet in haar Urgentie Program 1946, maar wel uitgebreid in haar
Program van Beginselen.
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De verkiezings- en beginselprograms zijn terug te vinden in: Parlement en Kiezer 32
tjm 34 (1948-1949 t/m 1950-1951).
CPG, Archief Drees, map 4, Van Schaik aan Drees 13 aug. 1948, gewijzigd conceptprogram, p. 9-10.
Zie N.L. Dodde, 'Nederlandse onderwijspolitiek 1945-1983' in: J.D.C. Branger, N.L.
Dodde en W. Wielemans eds., Onderwijsbeleid in Nederland (Leuven en Amersfoort
1984) p. 22-28. Het aantal onderwijsitems per troonrede (in 1948 acht) zou tot 1980
slechts vier keer overtroffen worden, en nog een keer geëvenaard. De troonredes van
1949 en 1950 kenden slechts één onderwijsitem. Het gemiddelde aantal items over de
periode 1945-1980 bedraagt 4,5.
Van deze aangekondigde wetgeving kwam in de onderhavige kabinetsperiode slechts
de stichting van de ZWO tot een afronding, de overige wetgeving bereikte het
Staatsblad niet.
Voor de troonredes zie: E. van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes
1814-1963 ('s Gravenhage 1964) p. 284-295.
Aangezien het kabinet-Drees-Van Schaik in maart 1951 viel, wordt deze nota niet in
dit deel behandeld. Hetzelfde geldt voor de begrotingsbehandeling voor 1951; ook
deze vond plaats na het aantreden van het tweede kabinet-Drees.
HTK 1948, Buitengewone zitting, p. 25.
Duynstee en Bosmans, Kabinet-Schermerhorn-Drees, p. 85-86 en 520-521.
G. B olk estein , Schema van de organisatie van het onderwijs. Eerste deel ('s
Gravenhage 1946).
A. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs (Groningen 1963) p. 267.
Vgl. N.L. Dodde, Geschiedenis van de contourennota (Rotterdam 1980) p. 27-47; N.L.
Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert (Muiderberg 1983) p. 57-62.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, nr. 6, VV, p. 2.
Ibidem, nr. 7, MvA, p. 16.
Bartels, Eeuw middelbaar onderwijs, p. 264.
H T K 1948-1949, p. 637.
Ibidem, p. 648.
Ibidem, p. 646.
Ibidem, p. 644
Ibidem, p. 642.
Ibidem, p. 656.
Zie de paragraaf 'Wijziging van de Lager-onderwijswet 1920'.
H T K 1949-1950, p. 1016-1017.
Ibidem, p. 1019.
Wat dat betreft zou hij op zijn wenken bediend worden; over het OnderwijsplanRutten, zoals het resultaat van de motie heette (later de Eerste Onderwijsnota
genoemd), zou in het parlement nauwelijks gesproken worden. Pas over de door Ruttens
opvolger Cals ingediende Tweede Onderwijsnota zou het parlement debatteren. H TK
1949-1950, p. 1030.
H TK 1949-1950, p. 1032.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, nr. 6, VV, p. 2.
Ibidem, nr. 7, MvA, p. 15.
Hiervoor zou zij nog enig geduld moeten betrachten, de wet kwam niet eerder dan in de
volgende kabinetsperiode in behandeling.
H T K 1948-1949, p. 643.
Ibidem, p. 646-647.
Ibidem, p. 652.
Ibidem, p. 653.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-VI, nr. 8, VV, p. 2-3.
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Deze 'paedagogische centra' waren echter nog van zeer recente datum. Zij richtten
zich in de praktijk slechts op het lager onderwijs. Van een daadwerkelijke man
datering van vernieuwing van alle schoolsoorten aan deze centra kon dan ook de eerste
jaren nog geen sprake zijn.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-VI, nr. 9, MvA, p. 8-10.
H TK 1949-1950, p. 1018.
Ibidem, p. 1029.
Ibidem, p. 1032-1034.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, nr. 6, VV, p. 6.
Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p. 2005.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, nr. 7, MvA, p. 22.
Ibidem, nr. 6, VV, p. 6.
Ibidem, nr. 7, MvA, p. 22.
H TK 1948-1949, p. 640.
De tekst van de motie luidde:
'De Kamer,
van oordeel dat de gehuwde onderwijzeres als onderwijzeres met vaste aanstelling in
de school gehandhaafd, respectievelijk benoemd moet kunnen worden,
verzoekt de Regering maatregelen te treffen, om in de Lager-onderwijswet 1920 en in
artikel 1 van paragraaf 15bzs van de wet van 22 Februari 1936, Staatsblad No. 100 M,
zodanige veranderingen te brengen, dat aan het oordeel van de Kamer zal kunnen
worden voldaan.'
HTK 1948-1949, p. 637-640. Gortzak ging, tot ongenoegen van de kamervoorzitter, al bij
de algemene beschouwingen over de onderwijsbegroting op meer specifieke problemen
in, en diende in eerste termijn twee moties in. Hierover werd hij door alle overige
fracties gekapitteld.
H TK 1948-1949, p. 667.
Ibidem, p. 669.
Ibidem, p. 679.
Ibidem, p. 676.
Ibidem, p. 674.
Ibidem , p. 687.
Ibidem , p. 693.
Ibidem, p. 688.
Ibidem, p. 691.
Ibidem, p. 692.
De tekst van de motie luidde:
'De Kamer,
van mening dat het w enselijk moet worden geacht - gelet op het tekort aan
leerkrachten, hetwelk, naar verwacht moet worden zich in de eerstkomende jaren nog
in sterke mate zal doen gevoelen - de gehuwde vrouwelijke leerkrachten bij de
verschillende takken van onderwijs te handhaven, en voor een benoem ing in
aanmerking te doen komen,
dringt er bij de Regering op aan al die voorbereidende maatregelen te treffen die tot
dit doel kunnen leiden,
en gaat over tot de orde van de dag.'
H TK 1948-1949, p. 698.
H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400-VI, nr. 8, VV, p. 3-4.
Ibidem, nr. 9, MvA, p. 20-21.
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Ibidem, p. 1031-1034.
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Ibidem. De minister had hier immers geantwoord dat hij meende 'dat volledig aan de

gedachte van een "gelijktijdige en evenredige" behandeling van de onderwijzers met
de overige ambtenaren is voldaan'.
HTK 1948-1949, p. 1503-1504.
Ibidem, p. 1504-1505.
Ibidem, p. 1508.
Ibidem, p. 1514.
Ibid em .

ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 392,20 juni 1949.
Ibid em .
H EK 1948-1949, p. 718-719.
Ibidem , p. 736.
H TK 1949-1950, p. 1025-1041.
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H E K 1949-1950, p. 829 (Rutten), p. 840 (Wendelaar), p. 841 (Van Velthoven).

ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,13 feb. 1950.
Deze 'acten van belang' waren: Frans, Duits, Engels, wiskunde, handelskennis,
licham elijke opvoeding (acte s), landbouwkunde, tuinbouwkunde, vrouwelijke
handwerken, en de m iddelbare akten pedagogiek, Nederlands, aardrijkskunde,
geschiedenis.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394, 26 juni 1950.
Ibidem, 3 juli 1950. Het uitstel werd veroorzaakt door minister-president Drees, die de
akte 'vrouwelijke handwerken' verwisselde met de akte 'nuttige handwerken'. Deze
laatste akte bezaten alle vrouwen die de kweekschool hadden doorlopen, waardoor
enerzijds de kosten te hoog zouden worden, en anderzijds een ongelijkheid met de
mannelijke onderwijzers zou ontstaan. De door Rutten verzorgde correctie maakte de
weg vrij voor bekrachtiging van het akkoord met algemene stemmen.
H TK 1949-1950, p. 757.
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Belangrijkste reden voor de opschorting was het grote schoolverzuim. Het achtste
leerjaar was inhoudelijk vaak niet meer dan een herhaling van het zevende, en
minister Gielen meende dat de ouders moeilijk konden worden verplicht hun kinderen
naar dit onderwijs te sturen. Het grote tekort aan onderwijzers, schoolgebouwen en
leermiddelen vormde een reden te meer voor de reductie. Vgl. Bogaarts, Kabinet-Beel,
band C, p. 2010-2014.
In het stelsel zoals dat tot deze wijzigingswet gold, telde het gewoon lager onderwijs
zes leerjaren. De ouders moesten derhalve voor hun kinderen een andere school kiezen
als zij geen vervolgonderwijs wensten maar nog wel aan het zevende verplichte
leerjaar moesten voldoen. Door het afleggen van een verklaring (artikel 7, sub 4 van de
Leerplichtwet) dat zij tegen het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de
woning gelegen scholen (6 kilometer) overwegend bezwaar hadden, werd hun kind van
de leerverplichting vrijgesteld. Toetsing van deze bezwaren was niet toegestaan. De
voorgestelde wijziging van minister Rutten maakte het nu mogelijk onwillige ouders,
met toepassing van art. 10 van de Leerplichtwet, dat het toetsingsrecht wel kende, te
dwingen hun kinderen op school te laten. H TK 1948-1949, Bijl. 1253, Wijziging van de
Lager-onderwijswet, nr. 3, MvT, p. 2.
Het principe zoals neergelegd in het KB van 1935 werd in de cursusjaren 1948-1949 en
1949-1950 ondergraven door een circu laire w aardoor de overstap naar de
ambachtsschool na zes klassen glo kon plaatsvinden. In het parlement werd meerdere
malen kritiek geuit over deze maatregel. Zie HTK 1949-1950, Bijl. 1253, nr. 4, VV, p.
6; HTK 1949-1950, p. 755; H TK 1948-1949, Aanhangsel, nr. 31, vragen van Van Sleen 1
juni 1948 en antwoord Rutten 16 juni 1949.
H TK 1948-1949, p. 669.
Eventueel konden daar nog andere vakken aan worden toegevoegd. Voor de vakken
handenarbeid en eenvoudige huishoudkunde kon ontheffing worden verleend in
verband met de daaraan verbonden kosten.
Vgl. H et Katholieke Schoolblad. Orgaan van het Katholiek onderwijzersverbond in
Nederland 10 (1948) nr. 47, p. 546.
H TK 1949-1950, Bijl. 1253, nr. 6, MvA, p. 11.
Ibidem, p. 13.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 392, 25 april 1949.
In de vaste onderwijscommissie hadden zitting: Tilanus (CHU), Terpstra (ARP), Van
Sleen (PvdA), Peters (KVP), Gortzak (CPN), Gielen (KVP, per 1 dec. 1949 vervangen
door Stokman (KVP) ) en Fortanier-De Wit (VVD) die echter wegens verblijf in het
buitenland noch aan het vooroverleg, noch aan het debat in de Tweede Kamer
deelnam.
H TK 1949-1950, Bijl. 1253, nr. 4, VV, p. 6.
Voorheen waren de stichtingseisen meer gedifferentieerd, nl. 31, 51, 71, 91 leerlingen
voor gemeenten met respectievelijk minder dan 25.000, 25.000 tot 50.000, 50.000 tot
100.000 en meer dan 100.000 inwoners. Voor de stichting van een glo-school golden de
vereiste leerlingentallen 50, 75, 100 en 125 bij dezelfde onderscheiding in
inwonersaantal. Deze getallen bleven in het voorstel van Rutten gehandhaafd.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393, 28 nov. 1949.
H TK 1949-1950, p. 753.
Ibid em .
Ibidem, p. 759.
Ibidem, p. 751.
Ibidem, p. 768.
Ibidem, p. 767.
Ib id em .
Ibidem , p. 776.
Ibidem, p. 751.
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Ibidem, p. 752.
Ibid em .
Ibidem, p. 754.
H TK 1949-1950, p. 759. De commissie-Goote werd ingesteld op 22 april 1947. Haar op

dracht was te onderzoeken of er onder de gegeven omstandigheden aanleiding was tot
het aanbrengen van wijzigingen in de richtlijnen voor het lager nijverheidsonderwijs
voor jongens. Haar rapport verscheen op 1 december 1948. Een van de adviezen luidde
dat aan de ambachtsschool een voorbereidende cursus van een jaar verbonden moest
w ord en ( Rapport van de com m issie van onderzoek betreffende het lager
nijverheidsonderw ijs voor jon gen s, ingesteld bij beschikking van de minister van
O nderw ijs, Kunsten en W etenschappen van 22 april 1 9 4 7 , nr. 3 9 1 4 afdeling
N ijverheidsonderw ijs ('s-Gravenhage 1949)). Ir. M. Goote was inspecteur-generaal

van het onderwijs.
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H TK 1949-1950, p. 759.
Ibidem, p. 764.
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Ibidem, p. 765.
Ibidem, p. 768.
Ibid em .
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Ibid em .
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Ibidem, p.
Ibid em .
Ibidem, p.
Ibidem, p.
Ibidem , p.
Ibidem, p.

Ibidem, p. 776.
Ibidem, p. 770.
Ibid em .
Ib id em .
Ibidem, p. 771.
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Ibidem, p.
Ibidem, p.
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775.
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758.
778.
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Ibid em .
Ibidem, p. 783.
H et Vrije Volk, 3 dec. 1949. In Trouw waren soortgelijke uitlatingen te vinden:

'Onderwijs brengt (...) altijd leven in de brouwerij. Nu komt daar nog bij, dat minister
Rutten met een haast beminnelijke naïviteit alle parlementaire regels aan zijn laars
lapt. Hij schijnt het maar niet te kunnen leren. Men kan van alles van hem
verwachten, niet zelden tot groot vermaak van de Kamerleden.’ Trouw, 3 dec. 1949.
H TK 1949-1950, p. 788.
Ibidem, p. 789.
H E K 1949-1950, p. 144. Van de acht woordvoerders in de Tweede Kamer hadden de
meesten nauwe banden (gehad) met de lager-onderwijswereld. J. Terpstra (ARP), H.
van Sleen (PvdA) en D. de Loor (PvdA) waren onderwijzer geweest, terwijl de eerste
bovendien in het derde ministerie-Ruys de Beerenbrouck minister van onderwijs was
geweest. J. de Ruiter (CHU) werd eveneens tot onderwijzer opgeleid en was directeur
van een landbouwschool. J.M. Peters (KVP) was na zijn opleiding aan de kweekschool
hoofd geweest van een bijzondere RK lagere school. Op het curriculum vitae van G.
Ritmeester (VVD), die zijn fractiegenote Fortanier-De W it verving, prijkte o.a. de
functie van schoolopziener. CHU-voorzitter H. Tilanus, voormalig leraar aan de
KMA en secretaris van de Onderwijsraad, was voorzitter van de Vereniging voor
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Christelijk Volksonderwijs. Het CPN-lid van de vaste commissie voor onderwijs, H.
Gortzak had geen functies in het onderwijs bekleed.
De term 'koude oorlog' werd in dit verband gebezigd door senator Schipper (ARP) in
een artikel in het CNV-blad De Gids.
H EK 1949-1950, p. 136.
Ibidem, p. 139.
Ib id em .
Ibidem, p. 140.
Ibidem .
Ibidem, p. 148.

In dezelfde MvA stelde Rutten echter ook er van overtuigd te zijn dat de in de Tweede
Kamer aangebrachte wijzigingen de homogeniteit van het ontwerp niet ten goede
kwamen en de praktijk moest uitwijzen of hiervan de consequenties voldoende
doordacht waren.
H EK 1949-1950, p. 152.
Ibidem, p. 154.
Ibidem .
Ibid em .
Ibidem, p. 155.
de Volkskrant, 25 jan. 1950.
H EK 1949-1950, Bijl. A, 1400-VI, MvA, p.18.

De invulling van de begrippen 'links' en 'rechts' heeft in de loop der jaren een verande
ring doorgemaakt. Oorspronkelijk werd met 'links' het niet-confessionele deel van het
parlem ent aangeduid, terwijl 'rechts' het confessionele deel inhield. Dit naar
analogie van de zitplaatsen van de leden: de niet-confessionelen zaten links, de
confessionelen rechts van de voorzitter. Thans wordt het begrip 'links' geassocieerd
met progressief, en rechts met conservatief, en heeft dus weinig meer uitstaande met
de geloofsrichting van een partij. Bron: A.P.M. Lucardie, 'Politieke partijen' in: R.B.
Andeweg, A. Hoogerwerf en J.J.A. Thomassen eds., Politiek in Nederland (Alphen aan
den Rijn 1989) p. 62-64.
P.J. Oud bewerkt door J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland l (10e druk;
Assen 1990) p. 220-223 en 230.
G.A.B.M. Ammerlaan en Q.M. Rood, Onderwijs en \Net. Basisonderwijs in theorie en
praktijk (Alphen aan den Rijn en 's Gravenhage 1985) p. 109.
Lager-onderwijswet 1920, art. 72-73.
E. Pelosi S.J., Vrij onderwijs. Maatschappelijke organen voor het onderwijs met name
voor het vrije onderwijs (Tilburg 1960) p. 67-73. Overigens betreft het hier een
dissertatie waarbij Ruttens voorganger Gielen als promotor optrad.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, nr. 6, VV, p. 2.
Ibidem, nr. 7, MvA, p. 16.
H T K 1948-1949, p. 637-638.
H TK 1947-1948, p. 677-678. De oudercommissie werd in de L.O.-wet 1920 slechts zeer
summier genoemd. Haar taakomschrijving was beperkt tot de bevoegdheid 'zich tot
burgemeester en wethouders of tot den gemeenteraad te wenden met betrekking tot de
belangen van de school'. Lager-onderwijswet-1920, art. 20 lid 1.
H TK 1948-1949, p. 650.
Lager-onderwijswet 1920, art. 19 lid 2 (openbaar onderwijs) en art. 73 lid la (bijzonder
onderwijs.
H TK 1948-1949, p. 651.
Ibidem, p. 651. Deze opstelling valt voor een deel te verklaren vanuit de afwijzing
door de CHU van de anti-these, de opdeling van het volk in een gelovig en een nietgelovig deel. In het CH-ideaal zou het openbaar onderwijs een nationaal-christelijk
karakter kennen. De omstandigheid, dat de hervormden zich veel minder sterk als
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zuil hadden georganiseerd dan de gereformeerden en katholieken, hangt hiermee
samen. Zie voor de ideeën van Van der Leeuw: Duynstee en Bosmans, KabinetS c h e r m e r h o r n - D r e e s , p. 511-512; G. van der Leeuw, Balans van N ederland
(Amsterdam 1945).
H T K 1948-1949, p. 656-657.
Ibidem, p. 660.
Ibidem , p. 661.
Ibidem, p. 662.
H EK 1948-1949, p. 716.
Ph. J. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen (Groningen 1964) p. 257.
Wetstekst voor de wijziging: Schuurman en Jordens eds., Lager-onderwijswet 1920
(Zwolle 1959) p. 67-68 (art. 20); Wetstekst na de wijziging: Schuurman en Jordens eds.,
Lager-onderwijswet 1920 (Zwolle 1965) p. 77-79 (art. 20).
J.M.G. Leune, 'De bestuurvorm voor het openbaar onderwijs ter discussie’ in: P.W.C.
Akkermans en J.M.G. Leune eds., Het bestuur van het openbaar onderwijs (Den Bosch
1983) p. 23.
P.N. Helsloot, 'De Nutsbeweging. Een geschiedenis van 200 jaar volksontwikkeling'
in: W.W. Mijnhardt en A.J. Wickers eds., Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen
particulier initiatief 1784-1984 (Edam 1984) p. 151.
De wettelijke bepalingen in dezen zijn als volgt.
Voor openbaar onderwijs:
1. Openbaar onderwijs dient gegeven te worden in een genoegzaam aantal scholen.(...)
2. Afwijking van deze bepaling (...) kan niet worden toegelaten, indien de ouders (...)
van twaalf of meer leerplichtige kinderen blijk geven, dat zij openbaar onderwijs voor
deze kinderen in de gemeente verlangen, of, zoolang er nog acht of meer leerplichtige
kinderen de bestaande openbare school bezoeken. (...)
4. Naburige gemeenten kunnen zich, (...), vereenigen tot het oprichten en in stand
houden van gemeenschappelijke scholen, of tot het vaststellen van een regeling
omtrent de toelating van kinderen uit de eene gemeente op de scholen der andere. (Art.
19 LO)
Voor bijzonder onderwijs:
1. Bij een aanvrage tot het ontvangen van de voor de stichting van een schoolgebouw
benodigde gelden of tot de stichting van een schoolgebouw worden overgelegd:
a. een verklaring, waaruit blijkt, dat de school zal worden bezocht door ten minste
125,100, 75 of 50 leerlingen, als zij bestemd is voor gewoon lager onderwijs (...).
2. Wij behouden ons voor in bijzondere gevallen, (...), het in het vorig lid bedoeld
aantal leerlingen (...) lager te stellen. (...) (Art. 73 LO-Wet)
De wet kende nog een extra bepaling omtrent het vereiste aantal leerlingen voor de
oprichting van een bijzondere school. Zij stelde namelijk dat leerlingen, die na een pe
riode, korter dan zes maanden, een gelijksoortige openbare school verlieten, terwijl zij
daarvoor op een gelijksoortige bijzondere school zaten, niet m eetelden, evenals
leerlingen die een gelijksoortige bijzondere school verlieten die minder dan vier
kilometer van hun woning was gelegen, (art. 73, lid 4 a en b).
H TK 1949-1950, p. 1039.
Ibidem, p. 1041.
Ibidem, p. 1044.
H EK 1949-1950, p. 794.
Ibidem, p. 828-829.
H TK 1962-1963, Bijl. 7044, Wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 en de Kweekschoolwet, nr. 3, MvT, p. 5-6. Vgl. ook: Leune, 'Bestuursvorm openbaar onderwijs', p.
23.
HTK 1948-1949, p. 638 en 661.
Ibidem, p. 664.
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Ibidem, p. 714.
Ibidem , p. 716.
Ibidem, p. 721.
Ibidem, p. 722-723.
H T K 1949-1950, p. 1087.
Ibidem, p. 1089 en 1091.
H T K 1948-1949, Bijl. 1078, W ijziging van de wettelijke bepalingen betreffende di

subsidiëring van bijzondere scholen voor voorbereidend hoger en middelbaa
onderwijs, nr. 2-3, OvW en MvT, p. 1-2.
Ibidem, nr. 4, VV, p. 3.
H TK 1948-1949, p. 1162-1663. Alleen voor het vhmo bestond de verplichting rente t<
betalen over de voorschotten op de subsidie; alle andere schoolsoorten waren daar vai
vrijgesteld. De op te voeren kosten voor een administrateur waren zeer beperkt. Eei
schoolbestuur mocht per leerling ƒ1,25 en per klas ƒ12,50 in rekening brengen bij he
ministerie. In Terpstra's voorbeeld van een school met 200 leerlingen en 10 klassen koi
een bestuur dus slechts ƒ375 per jaar opvoeren.
H T K 1948-1949, p. 1669.
Ibidem, p. 1663.
Ibidem, p. 1667.
Ibidem, p. 1668.
H EK 1948-1949, p. 798-800.
H T K 1948-1949, Bijl. 1248, W ijziging van de H oger-onderwijsw et, nr. 2, OvW
Hoofddoel van de wijziging was de verlenging van de benoemingsduur van de rector
magnificus van de TH Delft tot vijf jaar en de introductie van een algemeen beheerde
op genoemde instelling.
HTK 1948-1949, p. 1778-1779.
Ibidem, p. 1780.
Ibidem, p. 1782.
Ibidem, p. 1783-1784.
De commissie telde in totaal maar liefst 93 leden, hetgeen minister Van der Leeuv
deed opmerken dat deze commissie 'bijna een parlement is'. De commissie bestond ui
vooraanstaande wetenschappers, en kende in haar midden maar liefst drie leden di'
het ambt van minister van Onderwijs hadden bekleed of zouden bekleden, namelijl
Bolkestein, Van der Leeuw (na zijn ontslag als m inister) en Rutten (tot ziji
am btsaanvaarding). Rapport van de staatscommissie tot reorganisatie van het hoge
onderwijs ('s Gravenhage 1949) p. V-XIII.
De commissie-Van der Pot bood in oktober 1951 haar rapport aan het parlement aar
Op basis daarvan diende Rutten een ontwerp voor een nieuwe Hoger-onderwijswet ir
dat door zijn opvolger, Cals, werd ingetrokken. Cals diende een eigen ontwerp voor eei
Wet tot regeling van het Hoger Onderwijs in, dat in 1960 van kracht werd.
H TK 1948-1949, p. 758.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-VI, nr. 6, p. 9-10.
G. Holst was werkzaam als rector-magnificus op de TH Delft.
H TK 1948-1949, p. 726-727.
Ibidem, p. 728.
Ibidem, p. 759.
H E K 1948-1949, p. 710.
De technische wijziging had ten doel de aanstellingsduur van de rector-magnificu
van de TH Delft tot vijf jaar te verlengen, en introduceerde de figuur van de algemeei
beheerder op de TH. Daarnaast stelde Rutten voor om het maximale beursbedrag da
studenten konden verkrijgen van ƒ800 naar ƒ1500 te brengen. Daarnaast wilde de minis
ter de bepaling, dat maximaal tien studenten per bijzondere universiteit recht haddei
op een rijksbeurs, laten vervallen, en opende hij de mogelijkheid om beurzen toe t>
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kennen aan studenten aan bijzondere hogescholen. Tenslotte regelde het ontwerp de
toelating voor buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten.
H TK 1948-1949, p. 1780-1782; H EK 1948-1949, p. 802, 806-807.
Het zuiden (Eindhoven) en het oosten (Enschede) van het land waren de belangrijkste
gegadigden, terwijl ook Arnhem pressie uitoefende om de tweede TH binnen de
gemeentegrenzen te verwelkomen. Zie bijv. Gedeputeerde Staten Gelderland, Niet
Eindhoven maar A rnhem , Aantekeningen over de memorie van antwoord bij het
wetsonhuerp Sichting Tweede Technische Hogeschool (Arnhem 1951).
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HEK 1949-1950, p. 823.
Brief dd. 21 april 1956 van j.E. de Quay, commissaris der Koningin in de provincie
Noord-Brabant, aan F.J.Th. Rutten. Psychologisch Laboratorium, Katholieke Univer
siteit Nijmegen, Archief Rutten, nr. 759.
N ederlandse O rganisatie voor Zuiver-W etenschappelijk Onderzoek, Voorberei
dingen en werkzaamheden in de oprichtingsperiode 1945-1949 ('s-Gravenhage 1950) p.
5-57; J.H. Bannier, 'Het begin van ZWO' in: 25 jaar Nederlandse Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (Maastricht 1975) p. 6-17.
Beiden worden door Bannier, voormalig directeur van ZWO, geprezen als 'degenen die
in de oorlogsjaren veel over onderwijs, wetenschap en cultuur hadden nagedacht en
direct na de bevrijding de kans kregen hun ideeën ten uitvoer te brengen' (Bannier,
'Begin ZW O', p. 7). Reinink en Van der Leeuw kenden elkaar van de Groningse
universiteit waar de eerste secretaris van curatoren was geweest en de ander
hoogleraar godsdienstgeschiedenis en fenomenologie.
Bannier, 'Begin ZWO’, p. 9.
Ibid em .
H T K 1948-1949, Bijl. 1200, Wet op het Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, nr. 2,

OvW, p. 1.
H TK 1948-1949, Bijl. 1200, nr. 3, MvT, p. 3. Geestelijk vader van de term 'zuiver weten
schappelijk' als tegenstelling tot ’toegepast wetenschappelijk' was H.R. Kruyt, een
van de leden van het voorlopig bestuur en in die tijd werkzaam voor de 'International
Union for Pure and Applied Chemistry. Zie: Bannier, 'Begin ZWO', p. 11.
H TK 1948-1949, Bijl. 1200, nr. 3, MvT, p. 3.
Ibidem .
Ibid em .
HTK 1949-1950, p. 157.
Ibidem, p. 159.
Ibidem, p. 151.
Ibidem, p. 160.
HEK 1949-1950, Bijl. 1200, VV, p. 3.
H EK 1949-1950, p. 131.
H TK 1949-1950, p. 155.

De minister noemde daarnaast de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden vijf
extra leden voor de raad te benoemen en zijn bevoegdheid om aan de organisatie werk
zaamheden op te dragen. HTK 1949-1950, p. 161.
Ibidem, p. 152.
Ibidem, p. 164.
H TK 1948-1949, Bijl. 1200, nr. 6, Nota van Wijzigingen, p. 12.
H TK 1949-1950, p. 166.
Ibidem, p. 171.
H TK 1949-1950, p. 174.
H E K 1949-1950, p.132. Bij wet van 7 juli 1987 (Stbl. 396) werd ZWO omgevormd tot
NWO (Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk onderzoek). De verande
ringen betroffen zowel de structuur van de organisatie als de formele taakstelling.
Volgens artikel 3 van de wet kreeg NWO tot taak: 'het bevorderen van de kwaliteit
353

Hoofdstuk IEL Rutten verwekt een mammoetje

339
340
341
342

343
344
345
346
347
348

van wetenschappelijk onderzoek alsmede het initiëren en stimuleren van nieuwe
ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek', het bevorderen van 'de over
dracht van kennis van de resultaten door haar geïnitieerd en gestimuleerd onderzoek
ten behoeve van de maatschappij' en 'richt zich bij het uitvoeren van haar taak in
hoofdzaak op het universitair onderzoek. Daarbij let (de organisatie) op het aspect
van coördinatie en bevordert deze waar nodig.'
Zie bijvoorbeeld het concept regeerprogram. CPG, Archief Drees, map 4, Beel aan
Drees, Proeve voor een Regeerprogram, 17 juli 1948, p. 12-15.
Smiers, Cultuur in Nederland.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Advies Cultuurwetgeving (Rijswijk 1986 ) p. 11-18.
Over de beleidsterreinen bibliotheken, monumenten en archieven werd in de Kamers
nauwelijks gesproken. Een uitzondering vormt de korte doch hevige discussie die bij de
begrotingsbehandeling voor 1949 plaatsvond. De ENCI had een vergunning voor maar
liefst zestig jaar gekregen, om voor mergelwinning een gedeelte van de Sint Pietersberg
af te graven, een natuurmonument en broedplaats voor vleermuizen. De minister verde
digde deze vergunning door te wijzen op het belang van de mergelwinning voor de
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Inleiding *
Status quo
Het regeerprogram en de regeringsverklaring van het kabinet-Drees-Van
Schaik, alsmede de troonredes en de partijprogramma's, lieten er weinig
twijfel over bestaan waar het in de komende kabinetsperiode op het beleids
terrein van Binnenlandse Zaken om zou gaan. Drie grote problemen ston
den centraal: het herstel van de provinciale en gemeentelijke autonomie,
de bestrijding van het communistische gevaar en de ambtenarenproblematiek, in het bijzonder de kwesties van de ambtenarensalarissen en -pensioe
nen.
Nieuw waren deze problemen overigens niet.1 Bogaarts heeft in zijn stu
die over het kabinet-Beel laten zien dat met name de minister-president zelf
grote waarde hechtte aan het herstel van de zelfwerkzaamheid van provin
cies en gemeenten, die tijdens de bezetting en in de eerste chaotische naoor
logse jaren ernstig was aangetast. Hoewel het kabinet-Beel belangrijke wet
geving op dit terrein tot stand had gebracht, onder andere de Noodvoorzie
ning Gemeentefinanciën, bleef de decentralisatie een onderwerp van aan
houdende zorg.
Bogaarts heeft tevens aangetoond dat tijdens het kabinet-Beel de ver
standhouding tussen communisten en niet-communisten steeds meer be
koelde. In eerste instantie beperkten regering en parlement zich tot afkeu
ring van de communistische ideologie. Onder invloed van de toenemende
internationale spanning en van de principiële stellingname van de CPN te
gen het Indië-beleid van de regering nam het anticommunistische senti* Deze paragraaf is van de hand van P.G.T.W. van Griensven.
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ment in regering en parlement echter sterk toe. Zo kwam de bescherming
van openbare orde en veiligheid in toenemende mate in het teken van het
anticom m unism e te staan. Deze lijn zou onder het kabinet-Drees-Van
Schaik worden doorgetrokken.
De kwestie van de ambtenarensalarissen tenslotte, speelde ook al tijdens
het kabinet-Beel. Voor een belangrijk deel was de salariëring van over
heidspersoneel in overeenstemming gebracht met die van werknemers in
het bedrijfsleven. Het kabinet-Beel was echter niet toegekomen aan een her
ziening van de salarissen van topambtenaren. Deze gevoelige kwestie en de
ambtenarenpensioenen werden door het kabinet-Drees-Van Schaik op de
politieke agenda geplaatst.
In dit hoofdstuk zal eerst meer in detail worden ingegaan op de beleids
voornemens van het kabinet-Drees-Van Schaik, de wensen van de politieke
partijen en de persoonlijkheden van de verantwoordelijke bewindslieden
op het departement. Daarna zal in een viertal paragrafen worden bekeken
in hoeverre de regering haar beleidsvoornemens heeft kunnen verwezen
lijken en in hoeverre zij aan de wensen van het parlement is tegemoet ge
komen. Achtereenvolgens zullen de kernproblemen van het binnenlands
bestuur: anticommunisme, openbare orde en veiligheid en de ambtenaren
zaken, aan de orde komen.

Het regeerprogram 2
Het regeerprogram bevatte een paragraaf getiteld: 'Bevestiging der democra
tie’, waarin de indiening van de wetsontwerpen tot regeling van de 'bur
gerlijke' staat van beleg en tot herziening van de Wet op de staat van oorlog
en beleg werd aangekondigd. Voorts zou de formatie van de vrijwillige
hulppolitie, de nationale reserve en de grensbewaking worden bevorderd,
waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat een en ander onder leiding van de
overheid moest geschieden. Onder 'bevestiging der democratie’ rekende de
regering ook het herstel en de uitbreiding van de autonome werkzaamheid
van provincies en gemeenten. De financiële verhouding tussen rijk, pro
vincies en gemeenten zou in een definitieve wettelijke voorziening wor
den vastgelegd.3
In de paragraaf 'Verbetering van het bestaande recht' kwam de vervang
ing van het noodrecht van het Politiebesluit 1945 ter sprake. De uiteindelij
ke tekst, met aanvulling (tussen haakjes geplaatst), luidde: '(Instelling ener
commissie, teneinde op korten termijn opnieuw te bezien de) voorberei
ding ener Politiewet, (daarbij) rekening houdend met de noodzaak, dat het
politieapparaat - enerzijds ten bate van de rechtspleging onderworpen zij
aan de bevelen van het Openbaar Ministerie en van de Rechterlijke Macht, anderzijds ten volle ter beschikking sta van de centrale overheid, de burge
meesters en zo nodig de Commissarissen der Koningin, voor de handha
ving van het gezag en van de openbare orde en veiligheid.'
Onder de titel 'Waarborging der rechtvaardige verdeling' werd oorspron
kelijk alleen een herziening van de salarissen van het overheidspersoneel
aangekondigd, maar later werden daar ook de salarissen voor het personeel
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van het hoger onderwijs aan toegevoegd. Bovendien was de onderlinge
verhouding tussen de ambtenarensalarissen aan verbetering toe, aldus het
program. Onder de titel 'Sanering van de staatsfinanciën' maakte men mel
ding van een voortgaande inkrimping van het overheidsapparaat, zodat
'een betere salariëring der overblijvende ambtenaren kan worden verkre
gen'. Tenslotte werd de definitieve regeling van het georganiseerd overleg
en een herziening van de gemeenteclassificatie op basis van de veranderde
omstandigheden in het vooruitzicht gesteld.
Regeringsverklaring, troonredes
De regeringsverklaring die door Drees op 12 augustus 1948 werd uitge
sproken was, zoals hij zelf aangaf, geen uitputtend overzicht van het pro
gram en van de voornemens van de regering. Inzake de beleidsintenties ten
aanzien van binnenlandse zaken kwam dit wel heel pregnant naar voren.
Slechts de zinsnede: 'de toestand in de wereld is verontrustend en drukt
zijn stempel ook op de verhoudingen in Nederland' duidde op de dreiging
van het communistische gevaar en had derhalve betrekking op de in dit
hoofdstuk beschreven kwesties van openbare orde en veiligheid en het an
ticom m unism e.4 De troonrede van 1948 daarentegen bevatte wel enkele re
levante passages. Deze maakten gewag van de scherpe tegenstellingen tus
sen Oost en West. Nieuw, in vergelijking tot het regeerprogram van het kabinet-Drees-Van Schaik, was de aankondiging van de indiening van het
wetsontwerp betreffende samenwerking van gemeenten, de instelling van
een adviescommissie inzake vereenvoudiging van de pensioenwetgeving
en de op korte termijn te verwachten verwezenlijking van de toegezegde
technische herziening van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren (BBRA). Tenslotte werden de commissie voor het politievraagstuk en
de voorstellen ter uitvoering van artikel 195a Grondwet (staat van oorlog
en beleg) genoemd.
In de troonrede van 1950, die vlak na het uitbreken van de vijandelijk
heden in Korea werd uitgesproken, uitte de koningin haar bezorgdheid en
sprak zij over de noodzaak van extra inspanningen voor de defensie. Daar
bij meldde ze dat 'zowel bij de defensie als bij de ordehandhaving en bij de
burgerlijke verdediging (...) vrijwillige medewerking van grote betekenis
(zal) kunnen zijn'.5
In de troonredes van 1949 en 1950 werd verder volstaan met de mede
deling dat het door het kabinet bij zijn aantreden ontwikkelde program van
wetgeving en bestuur verder zou worden verwezenlijkt.

Partijprogramma's 6
De noodzaak van decentralisatie en bevordering van provinciale en ge
m eentelijke autonomie werd in de programma's van vrijwel alle politieke
partijen erkend.
In haar program van beginselen stelde de ARP '(...) dat de gewestelijke en
gemeentelijke autonomie, voor zoover deze niet strijdt met de eischen der
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staatseenheid en de rechten van enkele personen niet onbeschermd laat,
door decentralisatie meer tot haar recht komt'. Daar had het de laatste jaren
nog al eens aan ontbroken, getuige de eisen in haar program van actie voor
de verkiezingen van 1948: 'De gemeentelijke autonomie worde hersteld' en
'Een grotere plaats in ons staatsbestel worde toegekend aan de provinciën.'
Voorts pleitte de ARP voor een nadere, meer definitieve regeling van de fi
nanciële verhouding tussen rijk, provincies en gemeenten en voor regeling
van het politiewezen in overeenstemming met de verantw oordelijkheid
van het gemeentebestuur.
Ook in het program van beginselen van de CHU werd gesproken over
het zelfbeschikkingsrecht dat moest worden gehandhaafd 'in overeenstem
ming met de taak, welke de Gemeente naar historie en Grondwet, in ons
staatsbestel vervult'. 'De financiële verhouding tusschen het Rijk en de
Gemeente en het toezicht op de door de wet aangewezen handelingen der
Gem eentebesturen, alsmede de gezagsoefening der hoogere organen, zij
zoodanig, dat het bewustzijn van zelfstandigheid en eigen verantwoorde
lijkheid van die besturen worde versterkt.'
Volgens het staatkundig program van de KVP behoorde 'in den bouw
van den Staat (...) het organisch karakter der maatschappij tot uitdrukking te
komen. Daarom moet niet slechts aan de individueele burgers, maar ook
aan hun verschillende gemeenschappen, zoowel van territorialen als van
cultureelen en sociaal-economischen aard een eigen zelfstandige plaats en
functie worden verzekerd.' Slechts voorzover de territoriale gemeenschap
pen niet of onvoldoende in staat waren de behartiging van het algemeen
welzijn binnen haar gebied na te streven, of omwille van het algemeen wel
zijn van de Staatsgemeenschap in haar geheel, mocht de zelfstandigheid
worden ingeperkt.
De PvdA noemde 'krachtige handhaving van het decentralisatiebeginsel'
en 'zo ruim mogelijke autonomie en financiële zelfstandigheid van pro
vincie en gemeeiite' als kernpunten in haar verkiezingsprogram 1948. Vol
gens haar gemeenteprogram 1949 richtte de gemeentepolitiek van de partij
zich op de verwezenlijking van de democratisch-socialistische beginselen in
de samenleving. 'De gemeentelijke taak omvat de behartiging van die ma
teriële en culturele belangen van de inwoners, waarin het beste plaatselijk
kan worden voorzien met inachtneming van eigen inzichten, toestanden
en omstandigheden. De mogelijkheid om eigener beweging voorzieningen
te treffen (autonomie) moet zoveel mogelijk gehandhaafd worden, wil de
Gemeente aan haar doel beantwoorden. Ook de bevordering van democrati
sche beginselen in het staatsbestel vraagt deze zelfstandigheid. Aan de ge
meente wordt bij de uitvoering van rijksregelingen een ruime mate van
medewerking gewaarborgd (zelfbestuur), waarbij de eigen verantwoorde
lijkheid zoveel mogelijk tot haar recht moet kunnen kom en.’
De VVD ging in haar beginselprogram uitgebreid in op het decentralisatievraagstuk, 'De Partij beseft dat in elke machtsconcentratie, op welk gebied
ook, gevaren liggen besloten voor de vrijheid. Daarom streeft zij op het ter
rein van staatkundige en maatschappelijke werkzaamheid naar decentrali
satie. Zij is diep doordrongen van de levenswekkende kracht, die uitgaat
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van gewestelijke en plaatselijke zelfstandigheid. Zij acht de eigen werk
zaamheid der burgerij in kleinere gemeenschappen een der meest doeltref
fende middelen van opvoeding tot burgerzin.' Financiële zelfstandigheid
vormde de hoeksteen van de gemeentelijke autonomie, aldus het gemeenteprogram.
De CHU, VVD en PvdA propageerden in hun programma's samenwer
king tussen diverse gemeenten. De CHU stelde in haar laatst gemaakte en
dus actuele gemeenteprogram uit 1939: 'De gemeentelijke overheid bevordere zoveel mogelijk de goede verstandhouding en de vlotte samenwerking
tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en andere publiek
rechtelijke lichamen, niet alleen ter behartiging van gem eenschappelijke
belangen, maar ook voor elk geval, waarin samenwerking nuttig wordt ge
acht, ook al zijn de belangen niet dezelfde.' In haar urgentieprogram 1946
ging de CHU zelfs zover dat gemeenten zo nodig tot intercommunale sa
menwerking moesten worden gedwongen in het kader van een krachtige
bevordering van de woningbouw. Ook de PvdA riep in haar verkiezings
program op tot het bevorderen van de samenwerking 'en zo nodig samen
voeging van gemeenten ter verkrijging van levenskrachtige bestuursorga
nen; bevordering van de wijkgedachte'. Het gemeenteprogram 1949 bevatte
een uitgebreide afzonderlijke paragraaf over samenwerking en samenvoe
ging. De partij pleitte voor een afzonderlijke wettelijke regeling. Als rede
nen noemde het program o.a efficiency-overwegingen, een zo economisch
mogelijke besteding van het nationaal inkomen en 'indien voor de ont
wikkeling der techniek of om andere redenen bepaalde gemeentelijke be
moeiingen in groter verband ter hand genomen dienen te worden'. Bij sa
menwerking m oest men dan denken aan gem eenschappelijke instelling
van technische en andere diensten, alsook aan samenwerking op het gebied
van onderwijs, sociale en culturele voorzieningen en gezondheidszorg.
'Ten aanzien van gebieden, die tengevolge ener voortgaande historische en
sociaal-economische ontwikkeling practisch tot een eenheid zijn geworden,
dient de bestuursindeling daaraan te worden aangepast' en 'na zorgvuldig
onderzoek dient te worden bevorderd de samenvoeging van gemeenten
welke een te geringe bevolking of een te klein grondgebied hebben om op
normale wijze tot ontwikkeling te komen'. De VVD tenslotte wenste sa
menwerking 'ten einde te komen tot behartiging van die gemeenschappe
lijke belangen, welke de financiële of algemene draagkracht van de afzon
derlijke gemeente te boven gaat, of in onderling verband op doelmatiger
wijze kan geschieden'.
In hun partijprogramma's wezen alle politieke partijen op de taak van de
overheid de openbare orde en veiligheid te garanderen. Bij sommige partij
en werd daarbij expliciet de dreiging van het communisme vermeld. Zo
ook in het verkiezingsprogram van de ARP: 'Nu revolutionaire woelingen
en opstanden het wereldleven teisteren en ons volksleven van binnenuit
en van buitenaf al meer bedreigen, moet thans op deze centrale Overheids
taak de volle nadruk worden gelegd.' De KVP sprak van ’het verdedigen
van West-Europa tegen iedere aanval van buitenaf of van binnenuit’. Zeer
uitgebreid ging de PvdA in op het communistisch gevaar: 'Het Nederlandse
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volk mag niet blind zijn voor het feit, dat in Oost-Europa opnieuw de vrij
heid is uitgebannen en de menselijke waardigheid is onderworpen aan de
heerszucht van een dictatoriale staat. (...) daarom wil de Partij van de Ar
beid, dat een innerlijk krachtig en weerbaar Nederland op elk gebied zijn
rechtmatig deel bijdraagt in de samenwerking der vrije volkeren, ten einde
onze nationale zelfstandigheid te handhaven. Daarom ook wil de Partij van
de Arbeid, dat een actieve Nederlandse democratie de invloed van de agen
ten van Moskou te niet doet, allereerst door een radicale politiek van een
zich uitbreidende w elvaart voor alle bevolkingsgroepen.' Een van haar
kernpunten in het verkiezingsprogram was 'handhaving van openbare
orde en veiligheid door zo nodig versterkte overheidsorganen'. De partij
wees zelfstandige en vrijwillige korpsen af.
De CPN weerde zich natuurlijk tegen de idee van een vijandig commu
nistisch oostfront en pleitte juist voor 'vrede en ontwapening door actieve
deelneming van Nederland aan het streven van de Sovjet-Unie en andere
vredelievende krachten, naar vestiging van een duurzame vrede door in
ternationale samenwerking der volkeren op de grondslag van het Handvest
der Verenigde Naties; bestrijding van alle oorlogspropaganda; ingrijpende
beperking van militarisme en bewapening, met koers op algemene ont
wapening'. Het gevaar kwam volgens de CPN van de andere kant: 'Ver
dediging van de nationale zelfstandigheid tegen elke vreemde voogdij of
inmenging; afwijzing van verdragen en overeenkomsten, zoals het Vijfmogendhedenverdrag, die ons land aan de zijde van onze voormalige vij
anden, van Krupp en Schacht, tegenover onze bondgenoot de Sovjet-Unie
plaatsen en Nederland aan de oorlogspolitiek van het Anglo-Amerikaanse
im perialism e ketenen; afwijzing van voorwaarden bij kredietverlening,
zoals in het M arshall-plan en andere overeenkomsten, die ons herstel en
onze zelfstandigheid aantasten. Bescherming van onze nationale industrieen en onze landbouw, die door Amerika belaagd worden.' De CPN keerde
zich fel tegen 'arbeids-vijandelijke bewapende korpsen', zoals 'Steun Wettig
Gezag' en was tegen uitzonderingswetten als de zgn. 'Burgerlijke Staat van
Beleg'. In het gemeenteprogram 1949 maakte de CPN gewag van 'totalitaire
maatregelen tegen de communistische wethouders'. Volgens de CPN waren
comm unistische wethouders in sommige steden ongrondwettig uit hun
functies verwijderd, terwijl in andere plaatsen een ongebreidelde haatcam
pagne tegen hen was ontketend. Ook communistische raadsleden waren
ondemocratisch verwijderd uit verschillende commissies van bijstand, zo
luidde de klacht.
Slechts weinig aandacht was er in de programma's voor ambtenarenza
ken als salarisbeleid en pensioenen. De CPN pleitte ronduit voor een verbe
tering van loon en salaris voor het overheidspersoneel en onmiddellijke
verbetering van de pensioenen. CHU en KVP legden een relatie tussen de
lonen en salarissen bij de overheid en die in het bedrijfsleven. Volgens het
urgentieprogram van de KVP dienden de pensioenen meer in overeen
stemming te worden gebracht met de gestegen kosten van levensonder
houd. Ook pleitte de KVP voor toepassing en verbetering van het beginsel
van progressie in de kinderbijslag voor overheidspersoneel. Bij alle partij362
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en, met uitzondering van de CPN, werd kritisch gekeken naar de uitbrei
ding van het ambtenarenapparaat en de daarmee gepaard gaande bureaucra
tisering. De VVD legde daarbij de relatie tussen aantal ambtenaren en sala
riëring. Zij wenste 'inkrimping van het sedert de oorlog zozeer uitgedeide
overheidsapparaat, ook opdat door beperking van het ambtenaarscorps aan
hen, die in overheidsdienst zijn, een behoorlijke bezoldiging kan worden
verzekerd'.
De ministers van het Torentje
Het 'Torentje', zoals de residentie van de minister van Binnenlandse Zaken
werd genoemd, kende de eerste jaren na de bevrijding een reeks bewoners.
In het kabinet-Schermerhorn-Drees was L.J.M. Beel belast met de leiding
van het departement van Binnenlandse Zaken. Na de verkiezingen van
1946 com bineerde Beel aanvankelijk het minister-presidentschap met de
leiding van Binnenlandse Zaken. Op 15 september 1947 droeg hij deze por
tefeuille echter over aan P.J. Witteman. Bij de formatie van het kabinetDrees-Van Schaik werd J.H. van Maarseveen, voormalig minister van Justi
tie, aangezocht als nieuwe bewoner van het Torentje. Zijn verblijf daar was
evenwel van korte duur. Na het aftreden van m inister van Overzeese
Gebiedsdelen E.M.J.A. Sassen, op 14 februari 1949, werd Van Maarseveen,
aanvankelijk ad interim en vanaf 15 juni 1949 definitief, belast met de
leiding van dat departement. De ontstane vacature op Binnenlandse Zaken
werd tijdelijk opgevuld door de vice-minister-president en minister zonder
portefeuille J.R.H. van Schaik. Op 20 september 1949 werd F.G.C.J.M. Teulings benoemd tot opvolger van Van Maarseveen. Hij zwaaide de scepter op
het Torentje tot het aantreden van het nieuwe kabinet in 1951.

Johannes Hendrikus van Maarseveen
Van Maarseveen was dus de eerste van de drie ministers die in de regeerpe
riode van het kabinet-Drees-Van Schaik aan het hoofd stonden van het de
partement van Binnenlandse Zaken. Hij werd op 3 augustus 1894 te Utrecht
geboren. Daar doorliep hij het gymnasium en studeerde hij rechten aan de
Rijksuniversiteit. Nadat hij in 1920 was gepromoveerd vestigde hij zich in
Utrecht als advocaat en procureur. Zeventien jaar lang voorzag hij het al
daar gevestigde RK Werkliedenverbond van rechtskundige adviezen.
In zijn geboortestad betrad Van Maarseveen voor het eerst de politieke
arena. Vanaf 1929 zetelde hij voor de RKSP in de Utrechtse gemeenteraad.
Van 1935 tot 1937 beheerde hij de wethouderspost van Financiën. Hierna
nam hij zitting in de bankjes van de Tweede Kamer, tot 1946. Als kamerlid
trad Van Maarseveen op als juridisch deskundige van de RKSP- en later de
KVP-fractie.
Vanwege zijn grote vakkennis werd hij bij de formatie van het kabinetBeel aangezocht als minister van Justitie. Bovendien paste hij door zijn re
latie met de katholieke vakbeweging in de progressieve signatuur van het
kabinet.7 Zijn optreden in het kabinet-Beel was voortvarend, zeker gezien
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de immense problemen waar hij voor stond. Een overwogen, kundig en
tactisch optreden was vereist in gevoelige kwesties als die van de politieke
delinquenten, de gratiëring, de berechting van economische collaborateurs
en het uitwijzingsbeleid. Aan zijn beleid in de kwestie van de politieke de
linquenten is de term ’barm hartigheidspolitiek' verbonden. Conform de
plannen van zijn voorganger H.A.M.T. Kolfschoten drukte Van M aarse
veen een massale vrijlating door van de zogenaamde 'lichte gevallen', met
een controversieel beroep op het Nederlandse volk om barmhartig te zijn
jegens de vrijgelatenen bij hun terugkeer in de maatschappij. Ook in zijn
gratiebeleid betrachtte Van Maarseveen een zekere mildheid, door slechts in
een beperkt aantal gevallen de doodstraf te laten voltrekken. Bogaarts heeft
in zijn boek over het kabinet-Beel al beschreven hoe de minister hierdoor
in conflict kwam met koningin W ilhelmina, die zich met zoveel mildheid
moeilijk kon verenigen. Strenger was Van Maarseveen tegenover de nog in
Nederland verblijvende Duitse vreemdelingen die zich in de bezettingstijd
openlijk aan Duitse zijde hadden geschaard. In de praktijk had dit echter
weinig gevolgen, met name door de tegenstand van de kerkgenootschappen
en van de geallieerde bezetters van Duitsland. Van Maarseveens optreden
als minister van Justitie werd over het algemeen positief beoordeeld, hoe
wel hij op onderdelen van zijn beleid de nodige kritiek te verduren kreeg.
Tijdens de formatie van het kabinet-Drees-Van Schaik speelde hij als een
van de KVP-coryfeeën achter de schermen een belangrijke rol. Samen met
Van den Brink, zijn collega van Economische Zaken, slaagde hij er in een
doorbraak in de onderhandelingen te forceren door de PvdA te bewegen de
kandidatuur van Stikker voor het ministerschap op Buitenlandse Zaken te
aanvaarden. Tijdens de formatie is Van Maarseveens naam, voorzover be
kend, niet genoemd voor een nieuwe ambtstermijn op Justitie. Aanvanke
lijk leek Donker (PvdA) hiervoor de belangrijkste kandidaat, maar uiteinde
lijk was het de KVP'er Wijers die werd benoemd. Wel dook zijn naam op
in verband met het departement van Overzeese Gebiedsdelen toen kandi
daat Romme voor de PvdA niet aanvaardbaar bleek.8 Uiteindelijk resteerde
de post van Binnenlandse Zaken.
Van Maarseveens verschijnen op dit departement werd goed ontvangen
in de Kamer. In het VV van de Tweede Kamer bij de begroting voor 1949
werd 'de hoop uitgesproken, dat de nieuw opgetreden bewindsman, die in
het vorig kabinet als Minister van Justitie getoond heeft alleszins bekwaam
en geschikt te zijn om als hoofd van een Departement van Algemeen Be
stuur op te treden, ook in zijn tegenwoordige functie vruchtdragende arbeid
zal verrichten'.9 Ook in het mondeling debat lieten vele woordvoerders
zich positief uit over de nieuwe minister. Van een beoordeling van zijn be
leid kon natuurlijk nog geen sprake zijn, maar er werd, zo merkte bijvoor
beeld H.K.J. Beernink (CHU) op, door de MvA de 'aangename verwachting
gewekt, dat de minister ook in zijn nieuwe functie belangrijke wetsontwer
pen zal indienen'. Beernink sprak vooral zijn blijdschap uit over het voor
nemen van de minister een nieuwe Zondagswet voor te bereiden. Dit was
een zaak waarop bij herhaling in de Kamers was aangedrongen, maar zij lag
politiek zo moeilijk, dat volgens Beerninks partijgenoot Tj. Krol geen van
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de voorgaande m inisters van Binnenlandse Zaken zijn vingers hieraan
wenste te branden.
Het antwoord van Van Maarseveen is wellicht typerend voor de manier
waarop hij zich profileerde tegenover de Kamer: 'De geachte afgevaardigde
de heer Krol heeft gezegd: Geen Minister van Binnenlandse Zaken wil zich
branden aan een wet als de Zondagswet. Ik kan zeggen, dat ik er op gebrand
ben mij er zo nodig aan te branden, en wel zo spoedig m ogelijk.'10 Deze
woorden greep het CHU-Eerste-Kamerlid J. Reijers aan om bij de begro
tingsbehandeling in maart 1949 met enig cynisme te verklaren: 'Dit zijn (...)
manmoedige woorden, die niet hebben nagelaten een diepen indruk op mij
te maken. Het is mij nooit gebleken, dat de mensheid een bijzondere voor
liefde voor brandwonden aan den dag legde, allerminst bij Ministers is dit
het geval, en ik gevoel behoefte, mede namens mijn politieke vrienden de
wens uit te spreken, dat deze zo roekeloze bewindsman zonder grote brand
schade zijn ministerieel leven zal kunnen blijven voortzetten en voleindi
gen. Toch vertrouw ik, dat deze desperate uitlating een lichtzijde zal hebben
en de Minister als voorzorgsmaatregel spoed zal willen betrachten met de
wettelijke regeling van het brandweerwezen.'11
Veel tijd om brandschade op te lopen kreeg Van Maarseveen echter niet,
althans niet op dit departement. Zoals gezegd werd hij per 15 juni 1949 beedigd als minister van Overzeese Gebiedsdelen. Deze overstap naar een zo
'm oeilijk’ departement, juist enkele maanden voor het begin van de Ronde
Tafelconferentie, getuigde van plichtsbesef en van een grote mate van ver
trouwen in zijn persoon. Vanaf 14 februari 1949 was Van Maarseveen al
minister ad interim op dit departement en derhalve genoodzaakt zijn aan
dacht over twee terreinen van het regeringsbeleid te verdelen. Ondanks de
korte periode dat Van Maarseveen het Torentje bestierde lukte het hem een
aantal wetsontwerpen in het Staatsblad te brengen. Voor wetsontwerp nr.
735, Herziening regeling der provinciale financiën zij verwezen naar deel II,
band C. Het wetsontwerp tot verhoging van de pensioenen met een toeslag
(nr. 824), dat nog door zijn voorganger Witteman was ingediend, kreeg ern
stige kritiek te verduren in de Kamer. Van Maarseveen toonde zich evenals
W itteman weinig toeschietelijk voor de wensen van het parlement. Door
een handige politieke manoeuvre, hij stelde voor het ontwerp zonder
amendering te 'aanvaarden op afbetaling', slaagde Van Maarseveen erin het
wetsontwerp ongeschonden de Staten-Generaal te laten passeren (zie de pa
ragraaf over ambtenarenzaken). Daarmee was de slepende pensioenkwestie
echter geenszins van de baan. De beraadslagingen over een door Van Maar
seveen ingediend nieuw wetsvoorstel inzake de pensioenen werden ge
schorst. Ook Van Maarseveens opvolger(s) kregen nog een harde dobber aan
deze kwestie. Uiteindelijk werd de strijd tussen regering en parlement over
de pensioenkwestie beslecht in de tweede periode dat Van Maarseveen mi
nister van Binnenlandse Zaken was, namelijk in het kabinet-Drees II.12
Gedurende de periode waarin Van Maarseveen het departem ent van
Overzeese Gebiedsdelen waarnam werd al druk gespeculeerd over de vraag
wie zijn opvolger op Binnenlandse Zaken zou worden. Zo werd in H et
Vrije Volk van 9 juni opgemerkt dat het geen slechte gedachte zou zijn mi365
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nister In 't Veld als minister van Binnenlandse Zaken voor te stellen 'als
hij niet zo'n voortreffelijke minister van Wederopbouw was en als de naar
woningen snakkende Nederlanders niet zo diep teleurgesteld zouden zijn
door zijn vertrek naar een ander departement. In politieke sferen zou deze
verschuiving in het kabinet echter tot scherpe strijd kunnen leiden en dat
zou in deze tijd niet zo bijzonder aanlokkelijk zijn.'13 Het werd echter m i
nister zonder portefeuille J.R.H. van Schaik, die het departement van 15
juni 1949 tot 20 september 1949 waarnam. Deze door de wol geverfde politi
cus (Tweede-Kamerlid vanaf 1917, waarvan een geruime tijd als voorzitter,
tevens oud-minister van Justitie in het tweede en derde ministerie-Colijn)
beantwoordde in deze periode enkele vragen uit de Eerste en Tweede Ka
mer. De vragen betroffen de pensioenkwestie en zaken met betrekking tot
het vraagstuk van openbare orde en veiligheid. Zo werd hem door CPN-lid
J.P. Schalker opheldering gevraagd over een voorval in Eindhoven waar
een agent een waarschuwingsschot loste nadat enige personen (naar later
bleek clandestiene plakkers van verkiezingspamfletten) zijn bevel 'Halt Po
litie’ genegeerd hadden.14

Franciscus Gerardus Cornelis josephus Maria Teulings
Nadat Van Schaik het departement had waargenomen trad op 20 september
1949 Frans Teulings op als de nieuwe minister.15 Frans Teulings werd op 11
november 1891 te 's-Hertogenbosch geboren. Hij doorliep de lagere school
bij de Bossche fraters tot in 1901 zijn vader kwam te overlijden, en de jonge
Frans op kostschool ’De Ruwenberg' te Sint Michielsgestel werd geplaatst.
Van 1905 tot 1911 bezocht Teulings het Stedelijk Gymnasium in zijn
geboortestad. Hierna vertrok hij naar Amsterdam om daar aan de Gemeen
telijke Universiteit rechten te studeren. Teulings was zeer actief in het stu
dentenleven. Zo was hij praeses van de studentenvereniging Sanctus Tho
mas Aquinas (1914-1916) en van de Unie van Katholieke Studentenvereni
gingen (1915-1916). De jonge Teulings toonde zich in die tijd ook voor het
eerst politiek actief. Aan de hand van het katholieke bevolkingsregister van
de parochiekerken trokken Teulings en zijn vrienden langs de deuren om
te onderzoeken of er nog sluimerende kiesgerechtigden waren te strikken
voor de heersende christelijke coalitie. 'Als we merkten dat het een rooie
was, zeiden we maar gauw, dat hij niet in aanmerking kwam', verklaarde
hij later.16 Nadat hij in 1916 op stellingen was gepromoveerd, begon Teu
lings nog aan een studie staatswetenschappen, maar door zijn vele drukke
werkzaamheden rondde hij deze nooit af. In 1918 keerde hij terug naar Den
Bosch en maakte een indrukwekkende maatschappelijke en politieke car
rière. Teulings begon in het uitgeversfam iliebedrijf C.N. Teulings Ko
ninklijke Drukkerijen NV als secretaris van de Raad van Commissarissen.
Van 1910 tot 1938 was hij directeur van de dag- en weekbladenuitgaven van
de firma Teulings, die onder meer Het Huisgezin, het Brabantsch Dagblad
en, tot 1930, de Volkskrant uitgaf. Hieruit vloeide nog een aantal andere
functies voort, zoals het voorzitterschap van de Katholieke Nederlandse
Dagbladpers en het ondervoorzitterschap van de Nederlandse Dagblad Pers.
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In 1938 beëindigde Teulings zijn carrière in het zakenleven. Pas in 1952,
toen hij de politieke luwte opgezocht had in de Eerste Kamer, keerde hij in
het zakenleven terug als financieel adviseur en medelid van de in Den
Bosch gevestigde Centrale Beleggingsmaatschappij (Cebema).
Teulings was ook actief in de wereld van het onderwijs. Ook hier vormde
het jaar 1918 het startpunt. Hij werd secretaris-curator van de RK Bossche
Lycea, een functie die hij tot 1931 vervulde. Vanaf 1919 was hij ook enige
tijd werkzaam als secretaris van de RK Leergangen. In het eerste oorlogsjaar
werd Teulings voorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs, een organisatie
van Brabantse katholieke middelbare scholen. Tenslotte heeft Teulings zich
jarenlang ingezet als vice-voorzitter van het instituut voor doven in Sint
Michielsgestel.
In het verkiezingsjaar 1918, voor het eerst onder het stelsel van evenre
dige vertegenwoordiging, werd Teulings secretaris van de RK Kiesvereni
ging Rijkskieskring Den Bosch en nam hij de organisatie van deze kring ter
hand. Hij reisde alle omliggende dorpen en gehuchten af om er kieskringen
op te richten. Een jaar later werd hij uitgenodigd zitting te nemen in de
staatscommissie-Oppenheim, waar hij als adjunct-secretaris meewerkte aan
de herziening van de Gemeentewet. Teulings was pas 29 jaar toen hij op
klom tot secretaris van de Algemeene Bond van RK Rijkskieskringen in
Nederland. Toen deze bond in 1925 werd gereorganiseerd tot de RK Staats
partij was het Teulings die met het partijsecretariaat werd belast. De zeven
tien jaar waarin hij deze functie vervulde, met name de periode onder
Goseling (1930-1937), noemde Teulings achteraf de mooiste jaren van zijn
leven.
In 1929 werd Teulings voor de RKSP in de Tweede Kamer gekozen. Zijn
maidenspeech handelde over het radiovraagstuk. De keus tussen een ver
zuild bestel en een nationale omroep was voor hem duidelijk. Als over
tuigd katholiek en vertegenwoordiger in het bestuur van de KRO, was hij
natuurlijk een fervent voorstander van een verzuilde omroep.
In de loop der tijd ontwikkelde Teulings zich tot de financieel specialist
van de RKSP-fractie. Zo werd hij in 1935 voorzitter van de financiële com
missie van de Tweede Kamer en drie jaar later van de vaste commissie
voor de belastingen. Teulings toonde zich in de Kamer voorstander van de
valuatie als uitweg uit de crisis. Hij werd gerekend tot de niet-conservatieve
vleugel van de RKSP, sympathiserend met de sociaal vooruitstrevende Aalberse. Bij zijn installatie in de Kamer in 1929 merkte zijn voorganger A.F.D.
van Sasse van Ysselt dan ook op: 'Ik vrees dat je een rooie onderbroek aan
hebt', waarop Teulings zou hebben geantwoord: 'M ijnheer Van Sasse, een
demonstratie is bezwaarlijk, maar ik verzeker U, dat mijn onderbroek blank
wit is.’17
Eind 1937, begin 1938 dong Teulings mee naar het voorzitterschap van
zijn partij en naar het fractievoorzitterschap. De 'richtingenstrijd' bij deze
verkiezingen tussen een groep vooruitstrevenden die streefde naar een beginselpartij en een moderner economische politiek enerzijds, en de meer
behoudende groep die zich verwant voelde aan de politiek van de kabinetten-Colijn anderzijds, werd echter in zijn nadeel beslecht. Teulings werd
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voor geen van beide functies gekozen. Verschuur, voormalig minister van
Economische Zaken en representant van de 'oude richting’, werd partij
voorzitter. Deckers, oud-minister van Defensie en van Landbouw en Visse
rij, werd fractievoorzitter.18
Direct voor en na de bevrijding van de Duitse overheerser belandde Teu
lings opnieuw in een 'richtingenstrijd', ditmaal tussen de groep 'vernieu
wers', met De Quay, Beel en Sassen als prominente propagandisten, en de
genen die het streven naar een doorbraak van de oude, verzuilde structuren
met de nodige argwaan bekeken. Teulings behoorde tot de laatste categorie.
Hij vond het onjuist het gehele vooroorlogse democratische bestel als ver
ouderd af te schrijven. Hij maakte zich daarenboven zorgen over de wijze
van optreden van de 'groep-De Quay' die zich gesteund wist door koningin
W ilhelmina. Manning omschreef het als volgt: 'Hij (Teulings, PvG ) vond
dat De Quay en diens achterban van vernieuwers in hun pogingen om de
leiding in handen te krijgen op een ontstellend gevaarlijke manier steun
verleenden aan het sterk persoonlijk getinte bewind van koningin W ilhel
mina. Teulings zou in de komende maanden blijven waarschuwen tegen
het door de Kroon gestuwd en bevorderd streven om alles wat aan "geor
dende volksinvloed" vóór 1940 bestond, weg te vagen als "verouderd" en
niet meer passend in deze tijd. De leiding van 's lands zaken werd nu toe
geschoven aan "vernieuwers" die de "volkseenheid" zullen opbouwen in
een kader van saamhorigheid, waarvan - naar het oordeel van Teulings - de
fundering in de lucht hangt.'19
Teulings volgde derhalve een restauratieve koers. Dit kwam onder ande
re tot uitdrukking in de oprichting, begin 1945, van een Katholieke Staat
kundige Vereniging waartoe in overleg met o.a. J. Houben en L.J.C. Beaufort
was besloten. De vereniging moet worden beschouwd als (tijdelijke)
voorloper van de her op te richten RKSP. Ook nadat het gehele land was
bevrijd en de besprekingen over het al dan niet welslagen van de doorbraak
een beslissende fase bereikten, liet Teulings zich niet onbetuigd. En niet
zonder succes. Een echte doorbraak kwam er niet. De RKSP keerde terug, zij
het met een aantal 'vernieuwers' in haar hoogste gelederen en onder een
nieuwe naam. Teulings werd penningmeester van de nieuwe partij. Tot
september 1946 had hij zitting in het Dagelijks Bestuur, daarna alleen nog in
het Partijbestuur. In 1948 leek het erop dat Teulings zich in de politieke luw
te wilde nestelen. Het lidmaatschap van de Tweede Kamer, het vice-voorzitterschap van de KVP-fractie, de partij- en nevenfuncties vergden te veel
van de inmiddels 56-jarige.20 Zijn broze gezondheid, en die van zijn vrouw,
deden hem besluiten de overstap te maken naar de Eerste Kamer. Van daar
uit wilde hij met name de financiële politiek van minister Lieftinck kritisch
blijven volgen ('We hebben hard met elkaar gevochten, maar op buiten
gewoon prettige wijze', verklaarde Teulings achteraf over zijn relatie tot
Lieftinck).21 Toen Teulings in 1949 geroepen werd tot het ministerschap was
het omwille van zijn zieke vrouw dat hij het aanbod aanvankelijk wilde
weigeren, maar juist zij bracht hem er toe alsnog het ministersambt te aan
vaarden.
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foto KLIB/KDC
Nijmegen
Minister-ad interim Van Schaik draagt de portefeuille van
Binnenlandse Zaken over aan KVP-senator Teulings.

Zijn optreden als minister lokte heel wat reacties uit in de pers. Het Al
gemeen Katholiek W erkgeversverbond reageerde positief: 'Zijn verleden
als parlementariër is ons een waarborg dat hij, geleid door de normen van
het algemeen welzijn, de belangen van het bedrijfsleven uitstekend zal we
ten te behartigen.' En: 'Hij mag zich - dank zij zijn grote kennis van zaken
en de uitnemende kwaliteiten van zijn karakter - ook buiten de kringen der
KVP verheugen in een onbetwistbaar gezag.’22 Ook in de dagbladpers ver
schenen vele reacties op de benoeming van Teulings en analyses van de ge
volgen voor de krachtsverhoudingen in de ministerraad.23 Trouw schreef:
'Minister Lieftinck treft het n iet Toen de plaats van dr. Huysmans op Eco
nomische Zaken opengevallen was, werd deze ingenomen door prof. Van
den Brink, tevoren prof. Lieftincks felle opponent in de Eerste Kamer. Nu
komt op Binnenlandse Zaken zijn niet minder felle opponent uit de
Tweede Kamer. Naar men beweert, hebben in de boezem van het Kabinet
vooral de laatste tijd veel schermutselingen plaats gehad tussen de Minis
ters Lieftinck en Van den Brink over de te volgen financieel economische
koers. Wij bevinden ons in de crisis en belangrijke beslissingen staan voor
de deur. De benoeming van mr. Teulings zal ongetwijfeld de positie van
prof. Van den Brink, die een gezonde ontwikkeling van het bedrijfsleven
wenst, versterken.' Het Vrije Volk meende dat er wel wat zat in het com
mentaar van Trouw : 'Toen de heer Teulings lid van de Tweede Kamer was,
heeft hij de heffing ineens, die Minister Lieftinck had voorgesteld met 20%
besnoeid door de indiening van een amendement. Dat kostte de schatkist
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400 millioen.' Het Vrije Volk wees er voorts op dat Teulings voorzitter was
van een commissie, die een rapport samenstelde onder de titel Actuele Belastingvraagstukken , waarin de belastingplannen van minister Lieftinck
werden bestreden en 'waarin uitsluitend en eenzijdig gepleit wordt voor
een aanzienlijke verlaging van de belasting op het bedrijfsleven. Daar staat
tegenover, dat de heer Teulings in Maart 1949 in de Eerste Kamer een bij
zonder welwillende rede hield en waarin hij zich nadrukkelijk op het
standpunt stelde, dat het overheidsbudget systematisch mede gehanteerd
moet worden als instrument van welvaartspolitiek. De Minister van Finan
ciën zal dus in de Heer Teulings geen tegenstander op alle fronten vinden.
De komst van Mr. Teulings in het kabinet lijkt ons intussen eerder winst
voor Minister van den Brink dan voor Minister Lieftinck. Dat maakt ons
niet geestdriftig voor een benoeming waarvan we eerder een toespitsing
dan een verzachting van sommige beleidsverschillen vrezen.' De Waarheid
reageerde op dit artikel met: 'Laat Het Vrije Volk nu maar zijn mond hou
den. Wie doet in ons land voorstellen tot benoeming van Ministers? De
M inister-President. Nee mijnheer Voskuil U hebt geen recht van spreken
meer. De volle verantwoordelijkheid voor de benoeming van Mr. Teulings
en al haar gevolgen voor het werkende volk blijft op de PvdA-leiding en
haar Ministers rusten.'
Het Brabants Nieuwsblad vroeg zich af: 'Betekent de opname van Mr.
Teulings in het kabinet, dat hem op het stuk van de oorlogsschadevergoeding bevredigende toezeggingen zijn gedaan? Het ligt in de rede dit aan te
nemen. Maar dan betekent zulks ook, dat de PvdA in een belangrijke aan
gelegenheid concessies heeft moeten doen. En het zal ook als consequentie
hebben, dat er een ferme scheut in de rose wijn gaat, wanneer einde dezer
maand het wetsontwerp inzake de PBO in behandeling wordt genomen.’
Het Brabants Nieuwsblad merkte verder op, dat het besluit van Teulings
om in dit kabinet zitting te willen nemen 'niet bepaald in overeenstem
ming lijkt met de critische houding, welke de fractie ruim een half jaar te
genover het beleid van dit kabinet heeft aangenomen. Het negeert ook het
feit, dat er juist de laatste dagen een opmerkelijk binnenskamers gekraak
wordt gehoord in de VVD en dat de meerderheid der CH-fracties zich heeft
uitgesproken tegen voortzetting der huidige politiek. Een merkwaardige
benoeming dus. Tenware zij betekent, dat de regering hiermede een bepaald
andere koers wil inzetten, die haar stranden moet behoeden.' De Nieuwe
Courant kopte: 'Hoe zal de oude kemphaan Teulings zich als Minister met
zijn ambtgenoot Lieftinck verdragen?’ Deze krant meende dat in de minis
terraad geen herhaling van de oude tegenstellingen tussen beide experts be
hoefde te worden verwacht, 'maar dat het onmiskenbaar verschil van in
zicht zich zal doen gelden, kan bij mannen als Lieftinck en Teulings zeker
worden aangenomen. In ieder geval heeft Prof. v.d. Brink thans een mede
stander gekregen, die het zeker met volharding zal opnemen voor een iet
wat anders gestemde belastingpolitiek.'
Teulings' eerste ministeriële optreden in de Tweede Kamer vond plaats
in november 1949 bij de behandeling van de begroting voor 1950. De start
was minder gelukkig. Op de laatste dag van de begrotingsbehandeling moest
370

Inleiding

de nieuwe minister zich, vanwege een keelaandoening, laten vervangen
door minister Lieftinck. De eerder door een zorgzame freule Wttewaall van
Stoetwegen verstrekte wiebertjes mochten niet baten. De ziekte van Teu
lings bleek gelukkig geen veeg teken. Hij bleef het Torentje bemannen tot
het einde van de rit van het kabinet in maart 1951. De nieuwe minister
werd, zoals gebruikelijk, door de Kamer begroet met de nodige egards. Vol
gens Beernink kende Teulings het 'klappen van de parlementaire zweep'.24
Teulings' partijgenoot J.H. Maenen stak zijn teleurstelling over het ver
dwijnen van Van Maarseveen echter niet onder de Tweede-Kamerbankjes:
'De door velen toegejuichte komst van Zijne Excellentie Van Maarseveen
aan dit Departement, die zich voordien, om in de stijl der Eerste Kamer te
spreken, door bijzondere bekwaamheid en vroedheid als hoofd van het Mi
nisterie van Justitie had onderscheiden, werd in zoverre een teleurstelling,
dat hem, na een vlotte start, die inderdaad de beste verwachtingen deed
koesteren, de leiding van het Departement van Overzeese Gebiedsdelen,
aanvankelijk ad interim en nadien definitief - voorzover bij zaken als deze
van definitief kan en mag worden gesproken - op de schouders werd gelegd.
Met dit al is, naar mijn mening, hoofdstuk V wel zeer in de verdrukking ge
raakt. De vreugde in de eerste tijd van het optreden van M inister Van
Maarseveen in de kringen der provinciale en gemeentelijke besturen, dat er
nu eindelijk weer eens leiding aan het Departement van Binnenlandse Za
ken werd gegeven en weer leiding er van uitging, is helaas van korte duur
geweest. Onwillekeurig ondergaat men de indruk, dat dit Departement als
een stiefkindje is behandeld.'25 Maenen hoopte dat Teulings het programma
van zijn voorganger in een tempo 'passend bij de polsslag van deze tijd' tot
een bevredigende oplossing zou weten te brengen.
Meer sprekers hekelden de veelvuldige ministerswisselingen op het de
partement. Daarbij werd gewezen op de remmende werking ervan op de
wetgevende produktiviteit. Beernink somde een aantal onderwerpen op die
dringend om een oplossing vroegen: de 'burgerlijke verdediging', het geor
ganiseerd overleg, het politievraagstuk, de wenselijke vernieuwing van de
Zondagswet, Begrafeniswet en Pensioenwet en de wijziging van de Woonruim tew et.26 Bovendien oordeelde de Kamer dat de departementale amb
tenaren en in het bijzonder de secretaris-generaal, M.J. Prinsen, wel erg
zwaar belast werden. Laatstgenoemde was vanwege de centrale positie die
Binnenlandse Zaken van oudsher innam, tevens secretaris van de m inis
terraad en voorzitter van verschillende adviescommissies van de regering,
terwijl hij ook nog als secretaris-generaal van de RTC optrad.27 Teulings
reageerde op de in de Kamer geuite teleurstelling over de stagnerende wet
gevende produktiviteit zoals van het hoofd van een departement kon wor
den verwacht. Volgens de bewindsman was de 'interne wetgevende produc
tiviteit' van het departement niet nadelig beïnvloed door de vele ministers
wisselingen in de afgelopen jaren.28 Overigens werd er bij de behandeling
van sommige wetsontwerpen wèl op gewezen dat de vertragingen een ge
volg waren van de ministerswisselingen.29
Teulings' eerste begrotingsbehandeling was, nog afgezien van de keel
aandoening, geen gemakkelijke klus. Hij viel ook niet bepaald met zijn
371

Hoofdstuk IV Binnenlandse zaken: het Torentje’ als duiventil

neus in de boter, want op hem rustte de ondankbare taak een besluit inzake
de topsalarissen in de Kamer te verdedigen, dat kort voor zijn benoeming
was genomen. Op deze maatregel kreeg de minister, in feite het gehele ka
binet, zware kritiek te verduren. Het werd, zoals we nog zullen zien, een
slepende zaak die ook Teulings' opvolgers nog de nodige hoofdbrekens be
zorgde. Een tweede erfenis uit het verleden was de Binnenlandse Veilig
heidsdienst (BVD), die in de loop van 1949 onder verantwoordelijkheid van
het departement van Binnenlandse Zaken was geplaatst. Daarvoor ressor
teerde de BVD onder Algemene Zaken. De dienst werd in het parlement
met de nodige scepsis bekeken en was bij tijd en wijle onderwerp van ver
gaande kritiek. Nog onbekend met de finesses op dit gevoelige terrein,
moest Teulings bij zijn eerste begrotingsbehandeling wel eens het antwoord
schuldig blijven op vragen uit het parlement, maar gedurende het vervolg
van zijn ministerschap maakte hij zich sterk om het imago van de BVD te
verbeteren en de middelen van deze dienst te vergroten.
Bij zijn tweede en tevens laatste begrotingsbehandeling trof Teulings een
welwillende Tweede Kamer. Zeer vele leden verklaarden in het VV dat zij
uit de MvT de indruk kregen dat er op het departement hard werd gewerkt.
Verschillende andere leden plaatsten echter de kanttekening dat in het ver
streken begrotingsjaar 'wat het tot stand komen van wetten betreft, niet als
een bijzonder vruchtdragend jaar' kon worden beschouwd.30 Deze laatste
opmerking was waarschijnlijk afkomstig van de CHU-fractie, maar Beer
nink gaf in het mondelinge debat toe dat veel wetgeving in een vergevor
derd stadium van voorbereiding verkeerde.31 Maenen (KVP) en Tuin
(PvdA) lieten zich in soortgelijke bewoordingen eveneens positief uit over
de minister. Van Algera (ARP) kreeg de bewindsman een extra steun in de
rug. Hij zag de opmerking in het VV als een misplaatst verwijt aan de mi
nister, omdat het beleid niet mocht worden afgewogen aan het aantal tot
stand gekomen wetten. Aangezien veel van de wetgeving op het departe
ment bestemd was voor de langere termijn was een goede voorbereiding
noodzakelijk, verklaarde Algera, en 'ik heb ten opzichte van de voorberei
ding der wetgeving alle vertrouwen in het beleid van de Minister en zijn zo
deskundige ambtenaren'.32
Toen de Eerste Kamer zich over de begroting van Binnenlandse Zaken
voor 1951 boog, was het kabinet reeds gevallen. In het VV prezen verschei
dene leden Teulings 'wegens de serieuze wijze, waarop deze zijn taak had
verricht, waarbij zij mede gewaagden van de hoffelijkheid en de uitvoerig
heid, waarmede hij den leden van de Staten-Generaal bij de schriftelijke en
mondelinge behandeling van wetsontwerpen bescheid placht te geven'.33
Vele andere leden verklaarden dat Teulings 'den in menig opzicht voorbe
reiden akker moest verlaten op een tijdstip, waarop de legislatieve oogst
scheen te gaan rijpen'.34
Teulings keerde in het nieuwe kabinet terug als vice-minister-president
en minister zonder portefeuille. Van Maarseveen werd opnieuw minister
van Binnenlandse Zaken, maar Teulings nam de BVD en BB voor zijn re
kening. Bij de formatie van het kabinet-Drees II had Teulings hier zelf op
aangedrongen. In het archief Teulings is een conceptbrief te vinden met de
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aanhef 'Amice' (waarschijnlijk Romme) waarin Teulings schreef: 'Tevens
bespraken wij (Prinsen en Teulings, PvG ) of het niet gewenst zou zijn, dat
mij ook de zorg voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst zou worden opge
dragen. Deze dienst is geen integrerend onderdeel van het overige werk en
van de verdere organisatie van het huidige Departement. Mede lettend op
de bijzondere m oeilijkheden, bij de behandeling van deze dienst in de
Tweede Kamer naar voren getreden, waarbij het vertrouwen in de voor die
dienst verantwoordelijke minister een bijzondere rol speelt, wordt deze
suggestie je ter nadere overweging gegeven. Ik meen dat deze suggestie niet
onjuist is.’35 De toewijzing van de zorg over de BVD en BB aan Teulings
betekende een vermindering van de werkdruk voor Van Maarseveen, die
zich ook nog bezighield met de voorbereiding van de grondwetsherziening.
Het Torentje kende ook in de korte zittingsduur van het kabinet-Drees II
meerdere bewoners. De perikelen rond de departementale leiding bleven
dus bestaan. Van Maarseveen overleed op 18 november 1951. Op 3 decem
ber 1951 stemde de ministerraad ermee in dat voor de vervulling van de
vacature van Binnenlandse Zaken een nieuwe minister zou worden aange
zocht, zulks 'mede gelet op de wenselijkheid van handhaving van het poli
tieke evenwicht in het kabinet en ter ontlasting van minister Teulings'.36
Nadat Teulings het departement tot 6 december 1951 ad interim had waar
genomen, nam Beel het roer over. Teulings bleef de hem als minister zon
der portefeuille toevertrouwde zaken behartigen. De benoeming van Beel
bleek uiteindelijk van minder tijdelijke aard te zijn. Tot 1 juli 1956 kende
het Torentje weer een vaste bewoner met veel gezag.

Binnenlands bestuur. Beleid inzake lagere overheden
Inleiding. Gemeentelijke en provinciale zelfstandigheid
Tijdens de eerste naoorlogse algemene vergadering van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten in 1946 kenschetste haar voorzitter P.J. Oud, de
burgemeester van Rotterdam, de benarde positie van gemeenten met de
volgende woorden: 'De na-oorlogse gemeente staat aan het begin van een
nieuwe onoverzichtelijke tijd, die aan het openbaar bestuur een belangrijke
taak oplegt. Zij staat voor die taak financieel uitgeteerd, in haar ui terlijke
verschijning, haar bedrijfsuitrusting, werken en verkeersmiddelen geha
vend en onzeker omtrent haar plaats in het geheel na een periode van toe
nemend centralisme, afgesloten door een bezettingstijd, die een totale om
kering van de bestuursinrichting te zien gaf.'37
Dat de zelfstandigheid van lagere organen ernstig in het gedrang geko
men was door de bezettingsregelingen en door de noodzaak van een cen
traal geleid wederopbouwbeleid, werd in de jaren 1946-1948 ook in het par
lement door de meeste fracties onderkend. De parlementaire aandrang op
herstel van de zelfstandigheid was groot. Daarbij constateerden de woord
voerders voor Binnenlandse Zaken dat het regeringsbeleid van het kabinetBeel niet zelden centralistische tendensen vertoonde, onder andere op het
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terrein van de gemeentefinanciën, de politie, de brandweer, de salarissen
van bestuurders en ambtenaren en het wederopbouwbeleid. Minister Beel
onderschreef in het algemeen de wens naar herstel van de zelfstandigheid
van gemeenten en provincies, maar hij maakte een voorbehoud voor de
tijd van armoede en wederopbouw, waarin het Rijk in het algemeen belang
de prioriteiten moest bepalen.38 Op één punt was er bij het aftreden van het
kabinet-Beel in 1948 niettemin reden tot vreugde voor de gemeenten. De
totstandkom ing van de W et N oodvoorziening Gem eentefinanciën 1948
bood de gemeenten perspectief op herstel van de financiële zelfstandigheid
en gaf hen voor de komende drie jaren enige vaste grond onder de voe
ten.39
Tijdens de kabinetsformatie van 1948 legden formateur Van Schaik en de
aangezochte kandidaat-ministers in paragraaf 3 van het regeringsprogram,
getiteld 'Bevestiging der democratie’, de volgende taakstelling voor het re
geringsbeleid inzake de lagere overheden vast: 'Herstel en uitbreiding der
autonome werkzaamheden van provincie en gemeente. Definitieve wette
lijke voorziening der financiële verhouding tussen Rijk, provinciën en ge
m een ten .'
Het ontbrak het kabinet-Drees-Van Schaik derhalve niet aan goede voor
nemens, zoals ook bleek bij de eerste begrotingsbehandeling van Binnen
landse Zaken. Overeenkom stig de gewoonte dat nieuw optredende be
windslieden van Binnenlandse Zaken, die wel de 'natuurlijke beschermers'
van provincies en gemeenten genoemd werden, een 'geloofsbelijdenis' be
treffende het bevorderen van de autonomie aflegden, verklaarde Van Maar
seveen dat hij de grote waarde van de autonomie voor de democratie er
kende en bereid was te bevorderen, dat de autonome bevoegdheden werden
geëerbiedigd en naar omstandigheden uitgebreid. Het begrip autonomie was
echter geen voor alle tijden vaststaand begrip, maar aan veranderingen on
derhevig en afhankelijk van de algemene maatschappelijke ontwikkeling.
’De huidige ontwikkeling’, zo besloot Van Maarseveen, 'schijnt in een gun
stige richting voor de autonomie te gaan.’40 Van Maarseveens opvolger
Teulings zou het standpunt van zijn voorganger eerbiedigen, maar hij be
nadrukte wel dat 'men bezwaarlijk het oog (kan) sluiten voor de omstan
digheid, dat bij tal van aangelegenheden, die in vroeger jaren autonoom
door de gemeenten of provinciën waren verzorgd, het algemeen belang
landelijk gezien thans in zo ruime mate is betrokken, dat de centrale over
heid zich niet geheel afzijdig kan houden'.41
De meeste woordvoerders der fracties bepleitten bij de eerste begrotings
behandeling een grotere zelfstandigheid der lagere gemeenschappen. Beer
nink (CHU) en Algera (ARP) die beiden een loopbaan bij een lagere over
heid achter de rug hadden, legden daarbij het accent op de positie van de
provincies. Zij opperden een staatscommissie in te stellen ter bestudering
van dit vraagstuk. Algera noemde daarbij als belangrijkste aandachtspunt
de overgang van gedeconcentreerde rijksdiensten naar provincies.42 Bij de
behandeling van de Wet op de provinciale financiën43 stelde minister Van
M aarseveen inderdaad een herziening van de Provinciale W et in het
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vooruitzicht. Eind 1948 werd een staatscom missie ingesteld onder voor
zitterschap van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, M.J.
Prinsen.44
Van de beschouwingen over de gemeentelijke zelfstandigheid viel voor
al het lange en gedegen betoog van Oud (VVD) in 1948 op. Het lag voor de
hand dat de liberale fractievoorzitter, gezien zijn gemeentelijke functies, de
gelegenheid aangreep om een lans te breken voor de zelfstandigheid der ge
meenten. Deze was tijdens de bezetting zeer in het gedrang gekomen. Maar
ook van 'goed Nederlandse kant' dreigde nog steeds gevaar, namelijk van
de kant van de ambtelijke diensten, die, strevend naar technisch perfecte
regelingen voor het gehele land, de zelfstandige gemeentebesturen slechts
als hinderpaal zagen. Oud erkende dat de gemeentelijke autonomie geen
vaststaand begrip was doch aan wisselingen onderhevig, al naar gelang de
zich wijzende omstandigheden. Maar uit het oogpunt van een werkelijk de
mocratische inrichting van het staatsbestel was het noodzakelijk dat aan de
kleinere gemeenschappen zoveel mogelijk taken overgelaten werden. Im
mers, de verantwoordelijkheid voor het bestuur kon enkel bij decentralisa
tie goed tot haar recht komen. Bij vergaande centralisatie zou de verant
woording van het beleid alleen in de beide Kamers der Staten-Generaal ge
vraagd kunnen worden. In de praktijk zou daarvan bij een al te uitgebreide
overheidstaak echter weinig terecht komen.45
Evenals Oud konden de meeste andere woordvoerders begrip opbrengen
voor een zekere centralisatie. Het toezicht van het Rijk op het gemeentelijk
salarisbeleid werd door een kamermeerderheid acceptabel geacht. De over
heid moest immers woekeren met de schaarse financiële middelen. De ge
leide loon- en prijspolitiek maakte het onvermijdelijk dat ook het salarisbe
leid van lagere overheden aan banden werd gelegd.46 Daarnaast werd een
zekere concentratie van de gasvoorziening door de Kamer aanvaardbaar ge
acht.
Terwijl de Kamers op deze onderdelen welwillend stonden tegenover
een zekere centralisatie, bleven zij zich hardnekkig verzetten tegen aantas
ting van de gemeentelijke autonomie op het terrein van de politie, de ge
m eentefinanciën, het brandweerwezen en de gemeenschappelijke regelin
gen. Deze kwesties zullen in het hiernavolgende behandeld worden, met
uitzondering van de verlenging van de noodvoorziening voor de gemeen
tefinanciën, welke pas door het kabinet-Drees II afgehandeld werd.
H et politievraagstuk
Bij het optreden van het kabinet was het noodrecht van het Politiebesluit
194547 onverkort geldig. Tegen de organisatie van de politie en de toedeling
van bevoegdheden op grond van het Politiebesluit 1945 bestonden ernstige
bezwaren. Een van de bezwaren was dat de Kroon de gemeenten aanwees
waaraan een eigen gemeentelijke politie toekwam, terwijl in de overige ge
meenten de Rijkspolitie functioneerde.
Bij de uitvoering van het Politiebesluit 1945 kreeg slechts een klein aantal
gemeenten een eigen politie 48 De bevoegdheden van gemeentelijke orga375
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nen betreffende de politietaak waren beperkt, vooral waar het de burge
meester betrof. Beel had in 1946 erkend dat de burgemeester niet de positie
bekleedde, die hem als drager van het gezag en handhaver van de openbare
orde en rust toekwam.49 Zowel regering als parlement wenste een wettelijke
regeling, onder meer om in deze lacune te voorzien. Niettemin bestond er
grote verdeeldheid over de oplossing van het politievraagstuk tussen de
departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken en hun bewindslieden.
In 1947 drong de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan op instelling
van een staatscommissie, alvorens een wetsontwerp in te dienen.50
Conform het regeerprogram stelden de ministers van Justitie en Binnen
landse Zaken in oktober 1948 een commissie in, welke tot taak kreeg binnen
drie maanden na te gaan of in een wetsontwerp van de regering de belangen
van de rechtspleging, de handhaving van gezag, openbare orde en veilig
heid, en de bijstand van de Koninklijke Marechaussee en andere militairen
aan het politieapparaat voldoende werden gewaarborgd. De commissie
stond onder voorzitterschap van G.E. Langemeijer. Bij de begrotingsbehan
deling van 1948 reageerden de meeste fracties met voldoening, al werd van
verschillende zijden kritiek geleverd op het late tijdstip van instelling van
de commissie en op haar samenstelling. Zo merkte Tuin (PvdA) op dat de
burgemeesters van de gemeenten waar het probleem het sterkst speelde,
aanvankelijk niet in de commissie waren vertegenwoordigd. Volgens Ver
kerk (ARP) was de commissie veel te ambtelijk. Ook miste hij een verte
genwoordiger van de vakbeweging: 'Ook de politiemensen zelf hebben aan
spraak op enigerlei erkenning.’51 Minister van Maarseveen vertrouwde de
Kamer toe bij de aanvaarding van zijn benoeming te hebben beseft, dat hij
op één punt zeker moeilijkheden zou krijgen: de politie. Natuurlijk hoopte
hij op het tegendeel. Hoewel het politievraagstuk thans 'slapende' was - het
was immers commissoriaal geworden - zette de minister kort zijn uitgangs
punt uiteen. Uitgaande van een erkenning van de dubbele taak van de poli
tie, bestuurlijk en justitieel, zou hij zich als bewindsman van Binnenlandse
Zaken inzetten voor de bestuurlijke taak, zoals hij in het vorige kabinet als
minister van Justitie gewaakt had voor de justitiële taak.52 De parlementaire
woordvoerders voor Binnenlandse Zaken spraken zich in 1948 en 1949, in
afwachting van de rapportage van de com m issie, uit voor een gede
centraliseerd politiestelsel (gemeentepolitie) met een bevredigende positie
voor de burgemeester.53
Het lag voor de hand dat de comm issie-Langemeijer niet binnen een
termijn van drie maanden tot resultaat kon komen. Het politievraagstuk
wachtte immers al meer dan een eeuw op een oplossing als gevolg van de
tegenstellingen over de verdeling van de bevoegdheden over de ministers
van Justitie, Binnenlandse Zaken en Oorlog en over de plaatselijke burge
meesters. Ook binnen de commissie bleken de verschillen van inzicht aan
zienlijk. Op 27 februari 1950 besprak de ministerraad de voortgang van de
werkzaamheden van de commissie. Minister Wijers merkte daarbij op dat
in de commissie een slechte sfeer heerste, en dat de voorzitter om die reden
dreigde ontslag te vragen. Minister Teulings sprak de verwachting uit 'dat
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het rapport-Langemeijer ons verder van de oplossing van het vraagstuk zal
brengen'.54
In april 1950 verscheen het verslag van de commissie-Langemeijer. Van
consensus was geen sprake. Na het uitbrengen van het rapport bleken er
niet minder dan zes ontwerpen van wet ter tafel te liggen, waaronder het
regeringsontwerp, een door de meerderheid van de commissie ondertekend
w etsvoorstel, en een m inderheidsvoorstel van een aantal com m issiele
den.55 Het regeringsontwerp wilde materieel de bestaande toestand hand
haven, waarbij het algemeen gezag over de rijkspolitie bij de minister van
Justitie berustte en de gemeentepolitie bleef ressorteren onder Binnenlandse
Zaken. In het m eerderheidsvoorstel van de commissie-Langemeijer werd
de politie verdeeld in een algemene en een gemeentepolitie, waarbij een ze
kere symbiose van Binnenlandse Zaken en Justitie verondersteld werd. De
regelgeving betreffende onder andere de rechtspositie, bezoldiging en oplei
ding van de algemene politie diende door beide ministers gezamenlijk te
geschieden. Het dagelijks beheer berustte echter uitsluitend bij de minister
van Justitie. De gemeentepolitie functioneerde in gemeenten die door beide
ministers werden aangewezen. Zij dienden ook gezamenlijk de hoogste po
litieambtenaren te benoemen en regels te geven over voornoemde onder
werpen. De burgemeester stelde de dienstinstructie vast en voerde het dage
lijks beheer onder toezicht van de Commissaris der Koningin.
De minderheid van de commissie-Langemeijer tenslotte stelde een uit
breiding van het aantal gemeenten met gemeentepolitie voor en verlangde
voor het overige een gewestelijke politie onder de Commissaris der Konin
gin. Het eigenlijke hoofd van de politie werd de minister van Binnenlandse
Zaken, die slechts op enkele onderdelen hoefde te handelen in overeen
stem m ing met zijn collega van Justitie.56 In het Nederlands juristenblad
kwam Van Bemmelen tot de conclusie dat de situatie na het uitbrengen van
het rapport het beste te vergelijken was met een patstelling.57
De Kamer vond het zeer teleurstellend dat vijf jaren na ’het onzalige Po
litiebesluit 1945’ nog geen oplossing was gevonden.58 Zij onthield zich van
een oordeel over het rapport, in afwachting van het standpunt van de rege
ring. Minister Teulings deelde de teleurstelling, waarbij hij opmerkte dat
het rapport van de commissie-Langemeijer de beslissing voor de regering
bepaald niet had vergem akkelijkt.59 Overeenstemming tussen Justitie en
Binnenlandse Zaken was vooralsnog niet bereikt. In de loop van 1951 bleek
dat een oplossing van het politievraagstuk vóór de kamerverkiezingen van
1952 niet meer te verwachten viel. Begin 1951 reeds merkte Van Maarse
veen in de Eerste Kamer op, dat het beter was de zaak in de nieuwe legisla
tieve periode van meet af aan aan de orde te stellen.60 Teulings herhaalde
dit standpunt eind 1951 in de Tweede Kamer. De enige mogelijkheid was
dat de zaak door het nieuwe kabinet terstond ter hand werd genomen. Ove
rigens weet hij de teleurstellende gang van zaken onder andere aan het feit
dat de herhaalde mutaties in de leiding van de ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken de oplossing van dit vraagstuk onmogelijk hadden ge
maakt.61
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De Brandweerwet

In leidin g
Zoals de Duitse bezetting haar sporen na liet op de organisatie van de poli
tie, zo hadden de bezettingsjaren ook vergaande invloed op de brandweer
zorg. Vóór het uitbreken van de oorlog was de wettelijke regeling van de
organisatie van de brandweer en de repressieve brandweerzorg (brandbe
strijding) zeer summier.62 Het beheer, de organisatie en de brandbestrijding
vielen geheel in de sfeer van de gemeentelijke autonomie. Coördinatie van
inrichting en uitrusting tussen de verschillende korpsen ontbrak goeddeels.
Tijdens de bezetting kwam daar verandering in. Enerzijds werd een inspec
tie van het brandweerwezen ingesteld met toezichthoudende en leiding
gevende bevoegdheden, anderzijds kwam een tweetal Besluiten Brandweer
wezen tot stand (1941 en 1943), op grond waarvan de brandweer in de zeven
grootste gemeenten aan de 'Staatspolitie' gekoppeld werd.63 Het Tijdelijk
Brandweerbesluit van september 194464 bracht na de bevrijding enige cor
recties in organisatorisch opzicht aan, maar liet de bestaande bestuurlijke en
organisatorische centralisatie op belangrijke onderdelen, zoals de brandweerinspectie, onverlet.
Op 9 december 1947 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp (662) in
gediend tot wijziging van de Gemeentewet, ter regeling van het brandweer
w ezen.65 De verantwoordelijke minister, Witteman, stelde in de MvT voor
op dat het streven van de wetgever erop gericht was om 'zoveel mogelijk
weer tot normale verhoudingen te komen, en met name om aan onnodige
en ongewenste uitingen van centralisatie een einde te maken'.66 Maar hij
voegde hieraan toe dat een terugval naar het vooroorlogse gebrek aan coör
dinatie en samenhang moest worden vermeden. Daartoe bood het wetsont
werp verschillende instrumenten. Ten eerste werd de mogelijkheid gescha
pen bij amvb regels te stellen voor de bluswatervoorziening, de eenheid
van uitrusting en keuring, de opleiding van het personeel en de normali
satie van materieel, alsook voor het stellen van eisen bij brandbeveiliging.
Ten tweede zouden de plaatselijke verordeningen betreffende de organisatie
van de brandweer koninklijke goedkeuring behoeven. Ten derde zou de
Commissaris der Koningin belast worden met het toezicht op het beheer
van de brandweer en op de uitoefening van de brandweerzorg.
Nog voordat het VV was uitgebracht sneuvelde het wetsontwerp. Op ini
tiatief van de commissie van rapporteurs werd een bespreking met de mi
nister belegd, waarin de commissie ernstige bezwaren tegen de voorstellen
inbracht. Zij signaleerde een discrepantie tussen de centralistische strekking
van het wetsontwerp en de MvT, die het zwaartepunt van de brandweer
zorg bij de gemeenten veronderstelde. Op instigatie van de commissie van
rapporteurs stelde de minister een adviescommissie in, onder leiding van
de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, De Vos van Steenwijk,
waarin vier leden van de kamercommissie zitting namen. De adviescom
missie bracht op 28 augustus 1948 rapport uit. Zij kwam tot de conclusie dat:
1) de brandweer primair gemeentelijke zorg was; 2) provinciaal toezicht ge-
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wenst was; 3) het Rijk in hoofdzaak een adviserende taak had; 4) deze taak
verdeling in een wettelijke regeling moest worden vastgelegd; 5) wetsont
werp 662 strijdig was met voorgaande uitgangspunten.67
De minister volgde het advies van de commissie-De Vos van Steenwijk
op en kwam tegemoet aan de bezwaren van het parlement. Hij trok op 12
oktober 1948 het wetsontwerp in.68 Vervolgens werd op 18 juli 1950 een
nieuw wetsontwerp ingediend, dat, na verschillende malen ingrijpend te
zijn gewijzigd, zou resulteren in de Brandweerwet 1952.

Een buiging naar de gemeentelijke zelfstandigheid, meer niet
H et ontw erp-Brandw eerw et69 bevatte een aantal wijzigingen vergeleken
met het ontwerp 662, waardoor de minister meende dat aan de bezwaren
van de commissie van rapporteurs tegemoet gekomen was. De goedkeuring
door de Kroon van plaatselijke verordeningen was vervangen door goed
keuring door Gedeputeerde Staten en de brandweerzorg was thans niet aan
de burgemeester, maar aan burgemeester en wethouders opgedragen. Hier
mee was een aantal suggesties van de commissie-De Vos van Steenwijk
overgenom en.
In zijn toelichting op het wetsontwerp onderstreepte minister Teulings
dat 'het zwaartepunt inzake de onderhavige materie behoort te liggen bij de
gemeentelijke organen’. Daarnaast zag hij een 'zeer belangrijke taak' voor
Gedeputeerde Staten weggelegd bij de goedkeuring van de betreffende raadsverordeningen en het financiële toezicht. De minister bleef bij het oor
spronkelijke regeringsstandpunt dat coördinatie en een zekere centralisatie,
gelet op de ontwikkeling van de technische brandweervraagstukken, nood
zakelijk waren. In het wetsontwerp was in dit verband het volgende sys
teem opgenomen. Aan de minister van Binnenlandse Zaken werd uitdruk
kelijk de taak opgedragen om op allerlei terreinen van brandweerzorg aan
bevelingen te geven aan de met brandweerzorg belaste organisaties (art. 5).
Bij de uitoefening van deze taak diende een deskundige instantie te assiste
ren, waartoe een brandweerinspectie aan de minister werd toegevoegd (art.
6), met een aantal adviserende en toezichthoudende bevoegdheden.70 Ten
slotte schiep het ontwerp evenals het vorige de mogelijkheid bij amvb uni
forme regels te geven met het oog op de coördinatie en samenhang (art. 3).
Als onderwerpen ter regeling werden onder meer genoemd: 1) het voorko
men, beperken en bestrijden van brand en het beperken van brandgevaar,
waarover ook de gemeentelijke wetgever regels diende te stellen; 2) de keu
ring, normalisatie en standaardisatie van materieel; 3) de opleiding van het
brandweerpersoneel.
Het wetsontwerp hield niet langer een wijziging van de Gemeentewet in,
maar was een lex specialis, omdat anders in de Gemeentewet bepalingen be
treffende hogere overheden zouden worden opgenomen, die daar eigenlijk
niet thuis hoorden.71 Het VV maakte duidelijk, dat de ernstige bezwaren
tegen het eerste ontwerp onverkort golden voor het voorliggende.72 De ver
klaring van de minister betreffende het leggen van het zwaartepunt van de
brandw eerzorg bij gemeenten achtte men niet meer dan een platonische
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liefdesverklaring. 'Het ontwerp vertoont, ofschoon men bij wijze van
plichtpleging een buiging maakt voor de gemeentelijke zelfstandigheid en
de principiële decentralisatie, (...) niettemin de toeleg langs een omweg de
touwtjes in handen van het Departement te spelen.' Wetsontwerp en MvT
strookten derhalve nog steeds niet met elkaar. Voor een goede organisatie
en eenheid aan materieel was geenszins vereist dat 'een en ander volledig
onder rijkstoezicht geplaatst werd en de minister min of meer de gehele be
velvoering toebedeeld kreeg'. Een 'leidinggevende en bevelvoerende taak
voor de brandweerinspectie' was evenmin noodzakelijk. De centralistische
bevoegdheden getuigden van een zelfoverschatting van de centrale over
heid en een geringschatting van het vermogen van de lagere organen.
Naast deze algemene bezwaren richtten de bedenkingen van vrijwel alle
kam erfracties zich tegen de volgende specifieke onderdelen van het ont
werp, waarbij in sterke mate de adviezen van de commissie-De Vos van
Steenwijk gevolgd werden. Ten eerste verwierpen zeer vele leden de wets
technische vorm van de regeling van het brandweerwezen in één lex specialis. De Gemeentewet behoorde de taak van gemeenten en provincies te
regelen. Ten tweede richtte de kritiek zich vooral op de bepalingen betref
fende de aanbevelingsbevoegdheid van de m inister, de regelgeving bij
amvb, die ten dele het terrein van de gemeentelijke wetgever bestreek, en
de brandweerinspectie. Deze laatste instelling werd gezien als 'een doeltref
fend orgaan om de gemeentelijke zelfwerkzaamheid ter dood te brengen’.
De kamerleden bepleitten overeenkomstig het advies van de commissie-De
Vos van Steenwijk de instelling van een onafhankelijke brandweerinspec
tie met een louter adviserende taak, ressorterend onder de Brandweerraad
of de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging. De aanbevelingsbe
voegdheid was de facto overbodig, aangezien de minister altijd aanbevelin
gen kon doen. En tenslotte zou door de uitgebreide regelgeving bij amvb de
gem eentelijke verordening niets anders zijn dan een 'schablone' van de
am vb.73 Samenvattend verlangde de commissie van rapporteurs, dat het
wetsontwerp in overeenstemming gebracht zou worden met de voorstellen
van de commissie-De Vos van Steenwijk.
Beel, die inmiddels het roer van Teulings had overgenomen, zag zich al
dus, evenals zijn ambtsvoorganger, geconfronteerd met een kamerbrede op
positie tegen het wetsontwerp. In de MvA merkte hij op dat er tussen hem
en de Kamer geen wezenlijk verschil van opvatting bestond, zodat een her
overweging van een aantal artikelen noodzakelijk was.74
Uiteindelijk kwam de bewindsman de Kamer vergaand tegemoet. Voor
gesteld werd om in de Gemeentewet bepalingen op te nemen, die een om
schrijving gaven van de algemene taak der gemeenten bij de brandweer
zorg. De mogelijkheden tot regelgeving bij amvb werden beperkt tot voor
schriften betreffende brandpreventie voor gebouwen en voorschriften be
treffende het brandweer- en reddingsmaterieel. De aanbevelingsbevoegd
heid van de minister verviel.75 Voor wat betreft de brandw eerinspectie
wenste de bewindsman echter min of meer het been stijf te houden. De cen
trale overheid diende te beschikken over een deskundig apparaat. De werk
zaamheid der inspectie richtte zich op de technische zijde van de brand380
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weerzorg. Van een bevelvoerende functie was geen sprake meer. De brand
w eerinspectie had in hoofdzaak een adviserende en stim ulerende taak.
Daarnaast kon aan haar krachtens amvb een controlerende taak toevallen.
Deze ingrijpende wijzigingen namen een belangrijk deel van de parle
mentaire bezwaren weg. Maar de commissie van rapporteurs was nog niet
geheel tevreden. Zij wenste het onderste uit de kan te halen. Enkele ge
sprekken met de minister volgden.76 Deze leidden tot een nieuwe nota van
wijzigingen, waarin opnieuw aan de Kamer concessies werden gedaan.77
Buiten enkele formele verbeteringen bevatte de nota een uitvoerige taak
opdracht voor de brandweerinspectie met een verdergaande beperking van
bevoegdheden. De commissie van rapporteurs kon zich thans grotendeels
met het ontwerp verenigen. De openbare behandeling kon eindelijk, op 8
mei 1952, plaatsvinden. Daarin dankten de verschillende woordvoerders de
m inister voor de welwillende wijze waarop hij de Kamer tegem oet ge
treden w as.78 Schmal (CHU) haalde zelfs de versregels van Schiller aan:
'W ohltatig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezahm et.' 'Die
mens is (...) de geachte bewindsman, die bij de behandeling van deze mate
rie telkens weer persoonlijk zich heeft willen inzetten om deze zaak tot een
goed einde te brengen.' De minister had begrip voor de bezwaren tegen de
oorspronkelijke voorstellen en benadrukte, dat thans een gezonde verhou
ding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke aspecten bereikt was.79
De 'finishing touch' vormde de over-, respectievelijk aanneming van een
tweetal ondergeschikte amendementen van de commissie van rapporteurs,
waarna het ontwerp de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming en de
Eerste Kamer zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming passeerde.
Ruim tien jaren na het Besluit Brandweerwezen 1941, gevolgd door het
wetsontwerp 662, het rapport van de commissie-De Vos van Steenwijk en
het wetsontwerp 1735 dat tweemaal fundamenteel gewijzigd werd, kortom
na een lange lijdensweg, werd in 1952 het eindpunt bereikt.
De Tweede Kamer toonde zich daarbij een hardnekkig tegenstander van
centralisatie van bevoegdheden betreffende de brandweerzorg. Zij hand
haafde de bezwaren die ook tegen de oorspronkelijke regeringsvoorstellen
waren aangevoerd en bewerkstelligde, dat de regering op vrijwel alle onder
delen tegemoet kwam aan deze bezwaren.80 Het kamerlid Schmal merkte
hierover bij de openbare behandeling op: '(...) hulde voor de minister, die
de hem gelaten speelruimte binnen zijn departement zoveel mogelijk heeft
uitgebuit en er een maximaal profijt uit kon trekken', daarmee aangevend,
dat de verdienste van de minister vooral daarin lag, dat hij in staat was ge
weest zijn 'centralistisch' ingestelde departementsambtenaren tot inkeer te
brengen.81
De Wet gemeenschappelijke regelingen
In leid in g
Toen wetsontwerp 1198, houdende voorschriften met betrekking tot ge
meenschappelijke regelingen, op 22 april 1949 aan de Tweede Kamer werd
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Hoofdstuk IV Binnenlandse zaken: het Torentje' als duiventil

aangeboden, kende de Gemeentewet sinds 1931 in de artikelen 129-146 reeds
een aantal bepalingen betreffende gemeenschappelijke regelingen tussen
gem eenten.82 In 1935 werd artikel 145a Gemeentewet toegevoegd, dat een
verruiming bracht van de mogelijkheid tot oplegging van een regeling aan
gemeenten door de Kroon ter besparing van kosten.83
Al voor de oorlog bestond de behoefte aan uitbreiding van (a) de moge
lijkheid tot het in het leven roepen van een rechtspersoonlijkheid bezittend
lichaam of een commissie ter behartiging van gemeenschappelijke belangen
van gemeenten, en van (b) de mogelijkheid tot samenwerking tussen ande
re openbare lichamen dan gemeenten en tussen openbare lichamen en par
ticuliere licham en, welke slechts m ogelijk was langs privaatrechtelijke
w eg.84 Het tijdens de bezetting tot stand gekomen Doelcorporatiebesluit,
Verordening 29/1941, voorzag in laatstgenoemde mogelijkheid en verruim
de opnieuw de bevoegdheid tot oplegging van regelingen. Het besluit werd
na de bevrijding geschorst en in 1949 vervallen verklaard.
In 1946 stelde de toenmalige minister Beel een staatscom m issie in, de
commissie-Koelma, die in het bijzonder de problematiek van de samenwer
king tussen grote gemeenten en de omringende randgemeenten diende te
b estu d eren .85 De staatscom m issie adviseerde onder andere tot instelling
door de Kroon van 'grote-stadsdistricten', waarin de grote steden en hun
randgemeenten een complex van belangen gemeenschappelijk dienden te
regelen.86 Het voorstel werd door de regering niet overgenomen. Zij achtte
het gevaar aanwezig dat een dergelijk lichaam door een te ruime taak
omschrijving zou kunnen uitgroeien tot een gebiedscorporatie: een open
baar lichaam dat op een bepaald territoir een algemene taak heeft, zoals de
provincie en de gemeente. Een daaruit voortvloeiende vierde bestuurslaag
werd door de regering afgewezen. Voor zover tussen de grote gemeenten en
haar randgemeenten behoefte bestond aan het treffen van gem eenschap
pelijke regelingen bood het wetsontwerp daartoe voldoende basis.87
Geen vierde bestuurslaag
Het wetsontwerp bevatte bepalingen die een belangrijke uitbreiding van het
terrein van gemeenschappelijke regelingen betekenden. Naast de reeds be
staande vrijwillige samenwerking tussen gemeenten kende het bepalingen
voor vrijwillige samenwerking tussen provincies en tussen provincies en
gemeenten. Tevens schiep het de mogelijkheid van samenwerking tussen
andere openbare lichamen,88 of tussen bepaalde privaatrechtelijke rechtsper
sonen, die een algemeen belang dienden,89 en een provincie of gemeenten.
Daarnaast werd de verplichte samenwerking tussen gemeenten herzien in
die zin, dat de oplegging werd beperkt tot gevallen waarin sprake was van
openbare belangen van bijzondere betekenis, en voorzover tenminste de
helft van de gemeenten (bij oplegging door het provinciaal bestuur) geen
bezwaar had tegen oplegging.
Het wetsontwerp ontmoette als geheel en op vrijwel alle onderdelen
grote instemming in de Tweede Kamer. Oud (VVD) achtte het van grote be
tekenis voor de bevordering van de gem eentelijke autonomie. Hij wees
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daarbij op de historische ontwikkeling sinds 1851, waarbij gemeenten als
'pioniers' op velerlei gebied nieuwe taken op zich hadden genom en.90
Doordat evenwel niet alle gemeenten in staat waren dergelijke taken op
zich te nemen, kwam steeds meer de neiging op om deze taken door hoger
gezag te laten vervullen, het 'nationaliseringsproces', dat een inbreuk op de
gemeentelijke autonomie betekende. Een van de beste wegen om deze ont
wikkeling te stuiten was die van de samenwerking, zodat datgene wat één
gemeente niet kon doen, wel gedaan kon worden door een aantal gemeen
ten tezam en.91 Deze samenwerking kon zijns inziens het beste langs pu
bliekrechtelijke weg gerealiseerd worden, onder andere met het oog op de
eis van openbaarheid. Oud stemde geheel in met de nieuwe vormen van
samenwerking, die op basis van de nieuwe wet mogelijk zouden worden.92
Daarnaast was hij het volledig eens met de beperking van de opleggingsmogelijkheden, nu de vrijwilligheid van samenwerking vooropstond en de
gemeenten vanuit het beginsel der gemeentelijke autonomie in principe
vrij moesten zijn iets al dan niet te regelen.93
Ook de andere woordvoerders stemden in het algemeen in met het wets
ontwerp. Op enkele onderdelen werd niettemin kritiek uitgeoefend. Met
name de KVP, bij monde van Dassen, verzette zich tegen de vergaande be
perking van de oplegging. Het getalscriterium van tenminste de helft der
gemeenten zou volgens Dassen op gespannen voet staan met een nieuwe
toepassing van de sam enw erkingsregeling. Oplegging m oest ongeacht
'meerderheid of minderheid' mogelijk zijn 94 Daarnaast werd van verschil
lende zijden betreurd dat het wetsontwerp geen samenwerkingsbepalingen
bevatte voor waterschappen.95
Een opvallend aspect van de parlementaire behandeling vormde een
aanzienlijke wijziging van het ontwerp tijdens de schriftelijke fase. In het
VV vroegen 'sommige leden', of het niet de voorkeur verdiende, dat niet
Gedeputeerde Staten, zoals het ontwerp stelde, maar Provinciale Staten de
bevoegdheid tot oplegging toebedeeld kregen. De minister nam deze sugges
tie verrassenderwijs over in de MvA en wijzigde het ontwerp. Hij zag in
het voorstel grote voordelen, zoals de uitbreiding van de taak van Provin
ciale Staten en de omstandigheid dat de oplegging aldus door het hoogste
bestuurscollege in volle openbaarheid kon worden genomen.96
De andere bezwaren tegen het ontwerp leidden niet tot nadere wijziging.
M inister Teulings wees de verruiming van de opleggingsmogelijkheid, zo
als door de KVP-fractie voorgesteld, van de hand. Hij benadrukte daarbij het
'ultimum rem edium '-karakter van de oplegging ter bescherming van de
gem eentelijke autonomie.97De beperking van het getalscriterium getuigde
zijns inziens van heel wat meer respect voor de gemeentelijke autonomie,
dan wanneer men de oplegging uitsluitend overliet aan het inzicht van ho
gere organen.98 Tevens ging de minister nogmaals in op het voorstel van de
commissie-Koelma. Hij herhaalde de bedenkingen van de regering tegen
het ontstaan van een vierde bestuurslaag. Het gevaar dreigde 'dat men op
deze wijze de taak van de gemeenten al te zeer zou gaan uithollen'. Het
wetsontwerp wilde niet complexen van belangen in de samenwerking tus
sen gemeenten betrekken. Artikel 1 van het ontwerp sprak dan ook uit383
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drukkelijk van 'bepaalde belangen', waarvoor een gemeenschappelijke re
geling getroffen kon w o rd en ." Oud wenste echter de mogelijkheid open te
laten dat op termijn, wanneer de tijd daarvoor rijp zou zijn, zekere distric
ten op basis van vrijwilligheid zouden ontstaan.100
Het wetsontwerp werd in de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stem 
ming aangenomen. In de Eerste Kamer bleef een openbare behandeling ach
terwege.
B urgem eestersbenoem ingen
Verlangens en klachten bij de begrotingsbehandeling
Zoals bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken sinds jaar en
dag te doen gebruikelijk was, vormden de burgemeestersbenoemingen ook
in deze kabinetsperiode een jaarlijkse terugkerend onderwerp van gesprek.
Allereerst kwam een aantal algemene aspecten van burgem eestersbe
noemingen ter sprake, zoals de eis van de regering dat burgemeesters van
grotere gemeenten zich moesten onthouden van andere belangrijke func
ties, bijvoorbeeld een kamerlidmaatschap. Het meest sprekende voorbeeld
hiervan was Oud, fractievoorzitter van de VVD en burgemeester van Rot
terdam. M inister van Maarseveen stelde dat 'geen nevenfuncties’ inder
daad het streven was van de regering. Hij zou het echter geen verbetering
achten als de wet de onverenigbaarheid van deze functies zou uitspreken,
omdat een nevenfunctie onder omstandigheden in 's lands belang gewenst
kon zijn.101 Hiermee nam de Kamer genoegen. Daarnaast kreeg de verde
ling van burgemeestersposten over de verschillende politieke stromingen
ruime aandacht. Een viertal partijen voelde zich achtergesteld.
De PvdA klaagde dat er in Gelderland bijna geen PvdA-burgemeesters
waren, terwijl de CHU meende dat zij in Drente ondervertegenwoordigd
w as.102 Algera (ARP) merkte op dat zijn partij in de categorie gemeenten
boven de 50.000 inwoners geen enkele representant had.103 Van Dis (SGP)
tenslotte klaagde jaarlijks dat rooms-katholieken benoemd werden in over
wegend niet-katholieke gemeenten. De SGP meende hiertegen nadrukkelijk
te moeten opkomen, 'niet omdat wij Rooms-Katholieken tot dat ambt on
bekwaam achten of omdat wij gedreven worden door haat tegen de RoomsKatholieken, doch omdat wij het onrechtvaardig achten om in steden met
een in meerderheid Protestantse bevolking een Rooms-Katholieke burge
meester aan het hoofd te stellen. In gemeenten toch, waarvan de bevolking
overwegend Rooms-Katholiek is, wordt door de regering immers ook nim
mer een Protestant tot burgemeester benoemd.'104
In zijn reactie op deze klachten stelde de minister voorop dat elk automa
tisme voor wat betreft de cijfermatige partijpolitieke verhoudingen uit den
boze was bij burgemeestersbenoemingen.105 Als uitgangspunt werd geno
men de politieke en kerkelijke samenstelling van de betreffende gemeen
schap. Daarbij kon een benoeming in overeenstemming met een m inder
heid in een gemeente gewenst zijn, als die minderheid sterk was, bijvoor
beeld wanneer zij de grootste groepering in de gemeenteraad vorm de.106
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Vervolgens keek hij naar de toestand der gemeente, de hangende proble
men en dan naar de sollicitanten. In het algemeen was het lidmaatschap
van een politieke partij geen vereiste, maar de politieke richting van de
kandidaten was wel van belang.
Krol (CHU) maakte hiertegen bezwaar. Hij stelde dat een partijloze kan
didaat zijn zogenaamde 'toegenegenheid' tot een bepaalde partij weleens
kon gebruiken om in de betreffende gemeente een entree te krijgen. Hij
vroeg de minister dan ook in het vervolg bij de vertrouwensmannen der
politieke organisaties vooraf inlichtingen in te winnen.107 De minister wees
deze suggestie evenwel van de hand.108 Tenslotte gingen de verschillende
bewindslieden in op bovengenoemde klachten van PvdA, CHU, ARP en
SGP. De minister erkende een zekere achterstand van PvdA, ARP en CHU.
Over de klachten van het SGP-lid Van Dis merkte minister Van M aarse
veen het volgende op: 'Men moet in ons land niet de onderscheiding
maken: Katholiek - niet Katholiek. Men zou evengoed een onderscheid
kunnen maken: Gereformeerd - niet Gereformeerd, Joden - niet Joden. Men
zou dan kunnen zeggen: geen Jood mag tot burgemeester benoemd worden
in een gemeente, waar niet in meerderheid Joden wonen.'109 De minister
bracht vervolgens de opmerkingen van Van Dis in verband met de bij de
algemene beschouwingen door SGP-fractievoorzitter Zandt geuite algemene
grieven tegen katholieken. Deze somde daarbij een aantal voorbeelden van
vervolging van protestanten in Spanje op en kwam vervolgens tot de vol
gende stellingname: 'Met Spanje voor ogen, al zijn wij, gelijk nu al zovele
jaren, de enigen in deze Kamer, die zulks doen, wensen wij tegen de steeds
verdergaande verroomsing van ons land op te komen. Deze voorbeelden
en nog zo vele andere meer nopen ons er toe om de strijd tegen de ver
roomsing aan te binden en ons Protestantse volk op te wekken om ons in
dezen te steunen.'110 Zandt meende dat 'Rome', waar het nog in de min
derheid was, de verdraagzaamheid predikte, 'maar wanneer het eenmaal
aan de macht is, zal het zich allerminst als de verdraagzame betonen. Rome
en de inquisitie zijn toch onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Zelfs de
gewetensvrijheid is in menig pauselijke encycliek ten scherpste veroor
deeld'.111 De katholieke bewindsman van Binnenlandse Zaken greep deze
uitlatingen van Zandt aan om diens fractiegenoot belerend toe te spreken:
'De geachte afgevaardigde is te goed in de Bijbel thuis om niet te weten, aan
welke voorwaarden hij moet voldoen, die naar een ander met stenen wil
gooien. Maar als de geachte afgevaardigde niet meer met stenen gooit, maar
de weg inslaat van het broederlijk vermaan, dan kunnen wij als Christenen
weer met elkander spreken (..,).'112
De vacature-Utrecht. De positie van de Koning in het geding
Het kabinet-Drees-Van Schaik kreeg korte tijd na zijn formatie te maken
met de benoeming van een nieuwe burgemeester van Utrecht. Bij brief van
19 augustus 1948 noemde de minister van Binnenlandse Zaken aan de mi
nisterraad drie kandidaten, te weten: Van der Dussen (PvdA), burgemeester
van Hengelo, aanbevolen door de Commissaris der Koningin van Utrecht,
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en de oud-ministers Fiévez (KVP) en Jonkman (PvdA). In een later stadium
werd onder anderen de burgemeester van Almelo, Ravesloot (CHU), ge
noem d.113
De ministerraad hield een uitvoerige discussie over de burgemeestersbe
noemingen in het algemeen en over de kwaliteiten van genoemde kandi
daten in het bijzonder. In dit verband stelde minister Lieftinck de vraag of
het in het algemeen wel juist was om, door oud-ministers te benoemen, de
promotiekansen van goede burgemeesters uit kleinere gemeenten te ver
kleinen. Minister Schokking greep de gelegenheid aan om een wachtgeldre
geling voor oud-ministers voor te stellen. Premier Drees zei persoonlijk
geen voorkeur te hebben voor oud-ministers, maar het was zijns inziens
ook onjuist hen bij voorbaat uit te schakelen.
M inister Stikker spitste vervolgens de discussie toe op de vraag of de
keuze in casu uitsluitend ging tussen kandidaten uit KVP en PvdA, of ook
uit CHU, ARP en VVD. Schokking merkte in dit verband op, dat de ARP in
geen enkele grote gemeente vertegenwoordigd was. Mansholt verdedigde
vervolgens de benoeming van een PvdA’er in Utrecht. Hij verwees daarbij
naar de opmerking van de minister van Binnenlandse Zaken bij de benoe
ming van de katholieke burgemeester van Haarlem, dat het niet in de be
doeling lag in Utrecht ook een katholiek voor te dragen. Van Schaik rea
geerde hierop, door te wijzen op de omstandigheid dat zowel de Commissa
ris der Koningin van Utrecht als de burgemeester van Amersfoort tot de
PvdA behoorde. Indien ook de gemeente Utrecht aan de PvdA toeviel, zou
de weegschaal wellicht te zeer doorslaan naar één zijde. Ook Drees liet zich
in deze discussie niet onbetuigd. Hij meende, dat het 'in den lande minder
goed zou worden opgenomen', indien na Haarlem ook Utrecht aan een ka
tholiek zou toevallen. Hoewel hij erkende dat rekening gehouden moest
worden met de bestaande politieke constellatie, betekende dat zeker niet, dat
alleen tussen PvdA en KVP gekozen moest worden.
De raad besloot vervolgens de zaak aan te houden aangezien overeen
stemming onmogelijk bleek. Op 20 september 1948 bracht Van Maarseveen
een nieuw voorstel in de raad. Hij meende dat een oplossing gevonden kon
worden door de burgemeester voor Utrecht niet te kiezen uit PvdA of KVP.
Hij noemde in dit verband direct een nieuwe kandidaat, L.R.J. van Rappard
(partijloos), burgemeester te Gorinchem. Andere ministers, zoals In 't Veld
en Rutten, noemden vervolgens ook namen, waaronder Kleijn (PvdA),
burgemeester te Meppel, en jhr. C.J.A. de Ranitz (partijloos), werkzaam op
het departement van OKW. Opnieuw volgde een uitgebreide discussie, die
eindigde met het voorstel van Van Maarseveen nader overleg te voeren
met Van Rappard en inlichtingen te vragen over Kleijn.
Op 4 oktober nam de raad vervolgens een besluit. Van Maarseveen achtte
Van Rappard geschikt voor de functie en na wederom een uitvoerige dis
cussie werd tot stemming overgegaan. De meerderheid van de raad stemde
voor Van Rappard. Het besluit was voor minister Mansholt aanleiding na
drukkelijk in de raad zijn grote teleurstelling uit te spreken.114 M ansholt
wees erop, dat Van Rappard, naar hij uit zijns inziens betrouwbare bron had
vernomen, zowel vóór als tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereld386
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oorlog een pro-Duitse houding had aangenom en.115 Van Rappard stond
daarnaast bekend als antikatholiek en antikerkelijk, hetgeen met name
voor Utrecht ongewenst was. Tenslotte had Mansholt vernomen, dat het
contact met de burgerij van Gorinchem veel te wensen overliet.
Deze opmerkingen gaven Van Maarseveen aanleiding het zuiveringsdossier van Van Rappard door te lichten. In de raadsvergadering van 11 ok
tober 1948 meldde hij dat uit het dossier bleek, dat Van Rappard een fel te
genstander van de Duitsers was geweest. Hoewel Mansholt vasthield aan
zijn beweringen, zag de raad geen aanleiding terug te komen op zijn beslis
sing. Daarmee leek de kwestie-Utrecht definitief te zijn afgedaan. Niets was
minder waar. Op 25 oktober stelde Van Maarseveen de vacature-Utrecht op
nieuw in de raad aan de orde. Hij deelde de aanwezige ministers mede dat
’er bij H.M. de Koningin bezwaren bestaan tegen een benoeming van de
heer Van Rappard tot burgemeester van Utrecht, in verband met zijn ge
brek aan tact. Hare Majesteit meent het niet met Haar geweten in overeen
stemming te kunnen brengen aan deze benoeming mede te werken.'116 De
minister vroeg de raad, wat er gedaan moest worden, waarbij hijzelf de
bereidheid toonde de zaak opnieuw ter hand te nemen en een nieuw voor
stel te doen.
De minister-president zei vervolgens volkomen te begrijpen, dat Hare
Majesteit haar gevoelens in dezen aan minister Van Maarseveen ter kennis
had willen brengen. Maar hij verwees tegelijkertijd naar het ontijdig uitlek
ken van het ministerraadsbesluit in de pers, waardoor moeilijk zou zijn te
voorkomen, dat de buitenwereld zou gaan veronderstellen, dat een eventu
eel 'niet afkomen van de benoeming van Van Rappard' een gevolg was van
persoonlijke bezwaren van Hare Majesteit. Drees vroeg zijn collega van
Binnenlandse Zaken of Hare M ajesteit zich zulks gerealiseerd had. Deze
antwoordde bevestigend. Daarop suggereerde de premier dat het aanbeve
ling verdiende het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken te
volgen. Daarbij wees hij erop, dat 'alles zal moeten worden gedaan teneinde
te voorkomen, dat de ware oorzaak ooit naar buiten bekend zou worden'.
Zo nodig kon erop gewezen worden dat, zolang een benoeming niet perfect
was, zich een novum kon voordoen dat aanleiding gaf op een reeds geno
men ministerraadsbesluit terug te komen. De ministerraad verenigde zich
met de zienswijze van de minister-president.
Een nieuwe beraadslaging vond, voorzover kon worden nagegaan, in de
ministerraad niet plaats. Met ingang van 15 december 1948 werd jhr. C.J.A.
de Ranitz, die reeds in een eerdere fase in de raad als kandidaat genoemd
werd, benoemd tot burgemeester van Utrecht.117
Het parlement hield zich grotendeels afzijdig van de vacature-Utrecht. In
het VV op de begroting voor 1949 werd wel gevraagd hoe het stond met de
voorziening in de vacature-Utrecht118, maar de Kamer nam genoegen met
het antwoord van de minister, dat 'de vacature-Utrecht de volle aandacht
van de regering heeft'.119
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Den Haag
Buiten de vacature-Utrecht speelde in de periode 1948-1951 ook de burge
meestersbenoem ing van 's-Gravenhage. De vervulling van deze vacature
trok de nodige aandacht van de pers. Deze burgemeesterspost gold vooral
vanwege het bijzondere representatieve karakter als een zware functie. De
residentie had na het heengaan van S.J.R. de Monchy in 1946 met nogal wat
burgem eestersm oeilijkheden te kampen gehad. Het duurde geruime tijd
voordat W.A.J. Visser tot zijn opvolger benoemd werd. In de loop van 1949
bleek echter dat burgemeester Visser en diens secretaris W. Bos betrokken
waren geweest bij deviezenovertredingen. Visser zou voor buitenlandse
reizen meer deviezen hebben gebruikt dan verantwoord kon worden. Op 23
mei 1949 vroeg Visser de minister om ontheffing uit zijn functie.120
Op diezelfde dag stelde Van Maarseveen de kwestie aan de orde in de mi
nisterraad. Hij deelde de raad mede dat hij de procureur-generaal bij het Hof
te Den Haag gevraagd had of de zaak bij een strafvervolging door middel
van een schikking geregeld kon worden. Dit bleek bij zaken van een derge
lijke omvang echter niet gebruikelijk, maar een schikking zou overwogen
kunnen worden indien de burgemeester ontslag zou nemen. De minister
had vervolgens de burgemeester in overweging gegeven ontslag te vragen,
waarbij hij overwoog het ontslag eervol te verlenen. M inister-president
Drees merkte vervolgens op geen behoefte te gevoelen om burgemeester
Visser bijzonder zwaar te treffen, maar hij maande tot voorzichtigheid om
de zaak niet anders te laten lopen dan de justitie in andere gevallen zou
doen. Verlening van eervol ontslag achtte hij op dit moment bezwaarlijk.
Van den Brink en Van Schaik wezen eveneens een eervol ontslag van de
hand. Van Maarseveen zegde de raad vervolgens toe de bezwaren tegen een
eervol ontslag aan de betrokken burgemeester over te brengen.121 Op 4 ja
nuari 1950 werd Visser door de rechtbank te Den Haag tot zes maanden ge
vangenisstraf veroordeeld, welke straf in hoger beroep tot drie maanden
werd teruggebracht.122 Zo ontstond in 1949 opnieuw een vacature voor de
burgemeesterspost in Den Haag.
Eind oktober 1949 kwam, nadat de kwestie enige malen aangehouden
was, deze burgemeestersbenoeming aan de orde in de ministerraad. De mi
nister van Binnenlandse Zaken deelde de raad mede dat hij van de Com
missaris der Koningin in Zuid-Holla’nd de volgende voordracht ontvangen
had: 1) F.M.A. Schokking (CHU), burgemeester van Alphen aan den Rijn; 2)
oud-minister Neher (partijloos); 3) C. Patijn (PvdA); 4) Van der Dussen. Patijn had zich inmiddels als kandidaat teruggetrokken.
De minister stelde voor de eerste op de voordracht te benoemen. Hierop
volgde een uitvoerige discussie in de raad, waarbij een aantal ministers an
dere kandidaten noemde, waaronder Jonkman (PvdA), genoemd door Joe
kes, en jhr. Van Karnebeek (partijloos), voormalig burgemeester in Zwolle,
genoemd door Mansholt. Drees bepleitte op zijn beurt de benoeming van
oud-minister Neher. Van Schaik merkte op, dat hij geen van de hem ge
noemde drie katholieke kandidaten geschikt achtte. Bezwaren had hij tegen
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Van Karnebeek en Jonkman. Hij gaf de voorkeur aan Schokking boven
Neher, omdat de eerste jonger was.
Na enige verdere discussie ging de raad over tot stemming. Pas bij de
tweede stemming bleek de raad met acht tegen zeven stemmen zijn keuze
bepaald te hebben op Schokking. Bij KB van 27 oktober 1949 werd Schok
king, zoon van de oud-CHU-fractievoorzitter en ex-minister van Justitie J.
Schokking en neef van de minister van Oorlog W.F. Schokking, benoemd
tot burgemeester van 's-Gravenhage, waardoor de CHU een representant
had in een van de vier grote steden.123 In PvdA-kring viel de benoeming
niet goed. Burger schreef in Het Vrije Volk dat de benoeming het notoir po
litieke karakter droeg van een negatieve geste aan de PvdA. Hij vond haar
symptomatisch voor het heersende klimaat: '(...) de KVP stemt voor het kan
niet schelen wie, als het maar geen PvdA is.'124 De benoeming speelde ook
een rol bij de groeiende ergernis van Van der Goes van Naters over de ei
genzinnige houding van de KVP in de coalitie. Deze kwam bij de algemene
beschouwingen op 8 november 1949 tot uitbarsting in een frontale aanval
op de KVP, waarbij Van der Goes opriep tot 'een hernieuwde bezinning op
de basis van sam enw erking.'125 De benoeming van Schokking zou overi
gens evenals die van zijn voorganger niet onbesproken en van betrekkelijk
tijdelijke aard blijken te zijn.126
Tot slot
Verreweg het belangrijkste probleem op het terrein van het binnenlands be
stuur betrof de kwestie van de gemeentelijke en provinciale zelfstandig
heid. Niet alleen de politieke partijen, maar ook de gemeenten, vertegen
woordigd in de VNG, hadden met zorg geconstateerd dat het beleid na de
bezetting centraliserende tendensen vertoonde. Bij alle problemen waarbij
de gemeenten betrokken waren - het politievraagstuk, de gem eentefinan
ciën, de Brandweerwet en de kwestie van de gemeenschappelijke regelingen
- stond de autonomie van de lagere overheden centraal.
Het politievraagstuk is in de hier beschreven kabinetsperiode niet tot een
oplossing gebracht; het bleef in de commissoriale fase steken. Het advies
van de verdeelde commissie-Langemeijer had de verwarring alleen maar
groter gemaakt. Voor de minister viel hier vooralsnog weinig eer aan te be
halen.
H et voorstel tot verlenging van de Noodwet gem eentefinanciën ont
moette ruime parlementaire kritiek. De gemeenten zouden financieel weer
in hoge mate afhankelijk worden van een zuinige rijksoverheid. Ook deze
kwestie ging slepen. Zij zou pas door het volgende kabinet worden opgelost.
Ook de totstandkoming van de Brandweerwet duurde lang. De noodzaak
tot coördinatie van het brandweerwezen en de wens tot eerbiediging van de
autonomie van lagere overheden bleken moeilijk met elkaar te verzoenen.
Het parlement zag tal van centralistische tendensen in het oorspronkelijke
wetsontwerp: de aanbevelingsbevoegdheid van de minister, de regelgeving
bij amvb en de brandweerinspectie vormden stenen des aanstoots. Pas Beel
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zou, als minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Drees II, vergaand
tegemoet komen aan de wensen van het parlement.
Slechts de Wet gemeenschappelijke regelingen werd door de minister
soepel door het parlement geloodst. Geen wonder. Uitgaande van het begin
sel van de gemeentelijke autonomie konden de gemeenten proberen op ba
sis van vrijwilligheid tot samenwerking te komen. Niettemin m oet men
concluderen dat regering en parlement slechts moeizaam tot overeenstem
ming wisten te komen over de mate van decentralisatie. Het gereconstru
eerde kabinet-Drees II zou op dit punt van meer daadkracht getuigen dan
het kabinet-Drees-Van Schaik.

’Koekjes van eigen stalinistisch deeg'. Koude Oorlog en anticom
munisme in Nederland *

Inleiding
Al ver voor de Tweede Wereldoorlog bestond in Nederland een zekere hui
ver voor het communisme, dat fel bestreden werd door alle partijen, óók
door de SDAP. 'Het rode gevaar' bedreigde met zijn atheïstische en revolu
tionaire ideologie de fundamenten van de christelijke samenleving. Mèt de
aantrekkingskracht van het communisme, veroorzaakt door ondermeer de
economische prestaties van de Sovjet-Unie, de strijd in de Spaanse burger
oorlog en de economische crisis, groeide de anticommunistische stemming.
Het rode gevaar werd door velen bedreigender geacht dan het opkomende
rechts-extremisme; vanwege Hitlers anti-bolsjewisme klonken er zelfs posi
tieve geluiden vanuit sommige, vooral katholieke, kringen in Nederland
bij zijn machtsovernam e in 1933.127 Met name het revolutionaire en ex
pansieve karakter van het communisme joegen velen de stuipen op het lijf.
Door deze wijdverbreide anticommunistische houding geraakte de Com
munistische Partij van Nederland (CPN) in een politiek en maatschappelijk
isolem ent.128 Dit isolement werd versterkt door de opstelling van de partij
zelf. De CPN liep strak aan de leiband van de door de Sovjet-Unie gedomi
neerde Communistische Internationale (Komintern), en bestreed de burger
lijke partijen, met name de sociaal-democraten (door haar sociaal-fascisten
genoemd), te vuur en te zwaard. Midden jaren dertig probeerden de Euro
pese communistische partijen dit isolement te doorbreken door 'Volksfron
ten', samenwerkingsverbanden van progressieve burgerlijke en socialisti
sche partijen tégen het fascisme, te stichten. Deze pogingen liepen in Neder
land stuk op onwilligheid van de SDAP, en werden bij de ondertekening
van het Molotov-Von Ribbentrop-pact, een niet aanvalsverdrag tussen Hitler-Duitsland en de Sovjet-Unie uit augustus 1939, weer gestaakt. De Kom
intern verordonneerde dat de confrontatie tussen het fascisme en de wester
* Deze paragraaf is van de hand van P.B. van der Heiden, m.u.v. de subparagraaf over de
voorziening in het bestuur van Finsterwolde.
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se democratieën vanaf dat moment een gevecht was tussen imperialistische
staten onderling, waarvan de arbeidersklasse zich afzijdig diende te hou
den.129
Gedurende de Duitse bezetting van Nederland speelden de communisten
een vooraanstaande rol in de illegaliteit. Aanvankelijk weigerde de partij
sam enwerking met de sociaal-dem ocraten en 'oranje-im perialisten', een
standpunt dat na de Duitse inval in de Sovjet-Unie in juni 1941 werd losge
la ten .130 De CPN streefde voortaan naar een nationale eenheid tegen het
fascisme, waarin zelfs samenwerking met 'burgerlijke patriotten' mogelijk
w a s.131 Deze houding hield de CPN vol tot ruim na de bevrijding. De
communisten bleven tot 1947 streven naar samenwerking met de sociaaldemocratie en andere burgerlijke partijen, hetgeen ondermeer tot uitdruk
king kwam in pogingen de door communisten gedomineerde Eenheidsvakcentrale (EVC) te laten fuseren met het Nederlands Verbond van Vakver
enigingen (NVV). De populariteit van de partij was door haar rol in het
verzet sterk gestegen, en de CPN meende te mogen rekenen op een grote rol
in de nationale politiek. Bij de formatie van het kabinet-Scherm erhornDrees viel de partij echter uit de boot. Zij kreeg van de formateurs een mi
nisterschap zonder portefeuille aangeboden, maar eiste Voedselvoorziening
plus een m inisterschap zonder portefeuille op.132 De kamerverkiezingen
van 1946 brachten de CPN weliswaar een grote triomf - zij behaalde ruim
tien procent van de stemmen - maar zij werd niet bij de formatie-Beel be
trokken. Het verkiezingssucces wist zij bij de verkiezingen voor de gemeen
teraad en Provinciale Staten nog te verbeteren. In Amsterdam werd de CPN
de grootste gemeenteraadsfractie, en kreeg zij twee wethouderszetels.
In 1947 veroorzaakte het optreden van de Sovjet-Unie in de Oosteuropese volksdemocratieën, gecombineerd met de afwijzing door de communis
ten van de Marshall-hulp en de CPN-houding ten opzichte van het Indonesië-beleid, een verscherping van de verhouding tussen communisten en
niet-com m unisten.133 Vanuit het Oostblok kwamen alarmerende berichten
over schendingen van de mensenrechten. In 1956 werd bevestigd dat het
stalinistische bewind in Oosteuropa vele miljoenen slachtoffers had ge
m aak t.134 Vanaf 1948 vonden er veelvuldig zuiveringen plaats in de Oosteuropese communistische partijen, veelal gevolgd door schijnprocessen.
Met name de showprocessen tegen Rajk (Hongarije), Kostov (Bulgarije) en
Slanski (Tsjechoslowakije) deden veel stof opwaaien. Zij werden beschul
digd van 'trotskistisch-titoïstisch-fascistische-kom plotten', en werden ter
dood veroordeeld.135 Ook de manier waarop de kerken werden vervolgd
trok veel westerse aandacht. Met name het proces tegen de Hongaarse kar
dinaal Mindszenty leverde veel Nederlandse protesten op. Het kwam zelfs
tot een afkeurende motie in de Tweede Kamer. De coup in Tsjechoslowakije
in februari 1948, waar de door de Sovjet-Unie gesteunde communisten hun
coalitiepartners uit de regering stootten, was ook voor Nederland het begin
van de Koude Oorlog.
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Politiek en maatschappelijk isolement
O orzaken
Bovengenoemde gebeurtenissen aan het eind van 1947 en het begin van
1948 maakten een golf van anticommunistische sentimenten los. De ma
nier waarop de Sovjet-Unie de staten, die volgens de conferentie van Jalta
tot haar invloedssfeer behoorden, omvormde tot volksdemocratieën, met
daarnaast de aanwezigheid van een groot Sovjetleger aan de oevers van de
Elbe, maakte dat de angst voor een nieuwe wereldoorlog velen beklemde.
NIPO-enquêtes uit het eind van de jaren veertig geven een beeld van de
publieke opinie van die tijd. Driekwart van de ondervraagden gaf in augus
tus 1948 te kennen Rusland te beschouwen als een land dat de wereld wilde
veroveren. Daartegenover meende 26% dat de Verenigde Staten zulke nei
gingen zouden hebben.136 Het percentage ondervraagden dat overtuigd was
van de noodzaak het communisme te bestrijden steeg in een jaar tijd van 67
(januari 1948) tot 82 (januari 1949).137 Niet alleen staat en systeem werden
door de geënquêteerden verworpen, ook het Russische volk werd gewan
trouwd. Gevraagd naar de eigenschappen van de verschillende volken
scoorde het Russische 57% op heerszuchtig en 61% op wreed. Ter vergelij
king: het Amerikaanse volk scoorde hier respectievelijk 18% en 2%, en ken
merkte zich volgens de enquête door zijn vooruitstrevendheid (63%) en
praktische geaardheid (68%). Ook de 49% die de Russen scoorden op 'achter
lijkheid', was tekenend.138 Tenslotte verwachtte 71% van de ondervraagden
in september 1948 een derde wereldoorlog, en meende ruim 50% dat deze
binnen tien jaar uit zou breken. Wie de aanstichter van zo'n oorlog zou
zijn liet zich raden; enkele maanden eerder had 57% de Sovjet-Unie aange
merkt als het land dat een oorlog zou beginnen.139 Uitgesplitst naar poli
tieke partijen leverde dit het volgende beeld op: ARP 82%, PvdV 66%, KVP
65%, PvdA 56%, CHU 40% en CPN 10%.140
De gevoelens van vriendschap ten opzichte van de Sovjet-Unie waren in
de gem eenschappelijke strijd tegen Hitler-Duitsland fors gegroeid, maar
deze waren weer snel verdwenen als gevolg van de Koude-Oorlogssfeer.
Kort samengevat werd de Sovjet-Unie beschouwd als een wreed en achter
lijk land, dat er op uit was de wereld te overheersen. Uiteraard had dit con
sequenties voor het binnenlandse communisme. De CPN werd beschouwd
als een potentiële vijfde colonne; men vreesde dat in geval van oorlog met
de Sovjet-Unie de communisten van binnenuit de verdediging zouden on
dermijnen. Zij lieten namelijk niet na om te wijzen op het 'vredelievende'
en 'waarlijk democratische' karakter van de Sovjet-Unie, en legden de ver
antwoordelijkheid voor de Koude Oorlog voor honderd procent bij de oor
logszuchtige Amerikaanse imperialisten. De CPN koos volledig de kant van
haar communistische grote broer, hetgeen de tegenstelling in de N eder
landse politiek en maatschappij onoverbrugbaar maakte.
De vrees voor een vijfde colonne in geval van een conflict met de SovjetUnie kwam niet uit de lucht vallen. De CPN volgde immers, gelijk de an
dere Europese communistische partijen, vrijwel kritiekloos de lijn van Sta392
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lin. Tot 1943 gaf Moskou zijn directieven via de Komintern, na de oorlog
ook door rechtstreekse contacten.141 Vanaf 1947 volgde de CPN, hoewel
officieel geen lid, de lijn van de Kominform, een door Moskou beheerste
organisatie van regerende com m unistische partijen.142 Zij werd als de
spreekbuis van het Kremlin gezien. Reden om aan te nemen dat dit in ge
val van een oorlog met de Sovjet-Unie anders zou zijn, was er nauwelijks.
Integendeel. De Franse en Italiaanse communistenleiders M. Thorez en P.
Togliatti hadden verklaard dat zij het Rode Leger zouden steunen, wanneer
Sovjettroepen eventuele westerse agressors tot over de landsgrenzen zou
den achtervolgen. Deze uitlatingen werden geïnterpreteerd als een onvoor
waardelijke keuze voor de Sovjet-Unie, en versterkten de angst voor een
vijfde CPN-colonne. Zeker na de verklaring van de Nederlandse communistenleider Paul de Groot, dat in zo'n geval 'Amsterdam en geheel Neder
land niet ten achter (zouden) blijven’.143
Zo was er sprake van twee elkaar versterkende tendenties. De (vermeen
de) internationale communistische dreiging zorgde voor golven van anti
communistische sentim enten, die de CPN nog verder in het Sovjetkamp
drukten, hetgeen weer een intensivering van de anti-CPN-campagne tot ge
volg had.
De indeling in twee kampen werd in 1947 geformaliseerd met de oprich
ting van het communistische informatiebureau, de Kominform. Deze or
ganisatie, waarvan de regerende Oosteuropese com m unistische partijen
plus de Italiaanse en Franse CP lid waren, werd min of meer als reactie op
de Truman-doctrine ingesteld.144 De Truman-doctrine hield in dat de Ver
enigde Staten zich gerechtigd voelden elk door totalitaire machten bedreigd
democratisch land te hulp te komen. Voor de Sovjet-Unie was deze doctri
ne gelijk een Koude-Oorlogsverklaring; met totalitair werd overduidelijk
communistisch bedoeld, terwijl democratisch gelijk stond aan pro-westers.
Binnen de Kominform werd de twee-kampentheorie ontwikkeld, welke de
wereld in twee machtsblokken verdeelde. Aan de ene kant bevond zich het
oorlogszuchtige, imperialistische kamp onder aanvoering van de Verenigde
Staten, aan de andere kant het democratische en vredelievende blok met de
Sovjet-Unie aan het hoofd. Door deze strikte tweedeling, met ontkenning
door beide zijden van een 'derde weg', verhardde de tegenstelling tussen
communistisch en niet-communistisch razendsnel, zowel in Nederland als
daarbuiten.
De nauwe aansluiting bij de opvattingen van de Sovjet-Unie verscherpte
het isolement waar de CPN na 1946 in terechtkwam. Haar standpunten slo
ten in het geheel niet aan bij de belevingswereld van haar doelgroep: de ar
beidersklasse. Haar strikte afwijzing van het Marshall-plan, en meer in het
algemeen haar visie dat Nederland geen onafhankelijke politiek kon voe
ren door de pressie van de Amerikaanse en Engelse imperialisten, vond
weinig weerklank onder de bevolking. Vooral de bewering dat Nederland
door de reactionaire Amerikanen werd klaargestoomd voor een aanvals
oorlog tegen de Sovjet-Unie, werd, gelet op de NIPO-gegevens, blijkbaar al
leen door het partijkader en een harde kern van CPN-aanhangers serieus
genomen. De jarenlang herhaalde aankondigingen van economische crises
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door de CPN-leiding, terwijl de economie zich juist langzaamaan herstelde,
ondermijnden het vertrouwen in de CPN-propaganda.
Tenslotte vormde de gang van zaken rond de dekolonisatie van Indone
sië een scheidslijn tussen de communisten en de rest. De CPN koos, in te
genstelling tot de overige partijen, onvoorwaardelijk voor het zelfbeschik
kingsrecht voor de Indonesiërs. Daarnaast was de (vermeende) dreiging van
een communistische overheersing in Indonesië reden om daar anticommu
nistische maatregelen te nemen.
Het isolement in de praktijk
Werden in de vastenbrief van mei 1946 de katholieken nog enkel opgeroe
pen om op de KVP te stemmen, een jaar later bevatte het bisschoppelijk
schrijven voornamelijk anticommunistische retoriek. Het 'goddeloze' com 
munisme werd hierin op een lijn gesteld met het fascism e.145 Overigens
had het katholieke propagandablad De Opmars een jaar eerder al gesteld dat
het nationaal-socialism e en communisme lood om oud ijzer w aren.146
Binnen het katholieke Centrum voor Staatkundige Vorming werd de mo
gelijkheid overwogen om politieke partijen te verbieden, waarbij uit de
context duidelijk werd dat zo'n verbod de CPN moest treffen.147 Het katho
lieke volksdeel liet niets na om duidelijk te maken dat het communisme
een gevaar was voor het christendom. De communisten kregen, in tegen
stelling tot de fascisten een decennium eerder, weinig aanhang onder de ka
tholieken. De katholieke kudde volgde haar herders, zodat het commu
nisme, zowel politiek als maatschappelijk, geen kans kreeg de katholieke
zuil te penetreren.
De anticom m unistische gevoelens in het sociaal-dem ocratische kamp
waren zeker niet minder sterk dan in het katholieke. De socialisten, zelf pas
sinds het eind van de jaren dertig met veel moeite uit het revolutionaire
isolement bevrijd, voelden zich ten opzichte van 'burgerlijk Nederland'
verplicht zich duidelijk af te zetten tegen de communisten. Vóór de oorlog
had dit ondermeer geleid tot een communistenverbod in het N VV.148 In
maart 1947 brak het NVV de fusiebesprekingen met de overwegend com
munistische EVC af, waarbij de afkeer van het communisme een zwaarwe
gend argument was. Het NVV koos voor een reguliere plaats in de consensus-democratie, waardoor het medezeggenschap verwierf over de wederopbouwpolitiek en het sociale beleid. De breuk ging gepaard met een forse an
ticom m unistische campagne, waarbij ook het NVV het nazisme met het
communisme op één lijn stelde: 'Voor ons is er geen verschil tussen Gesta
po en Gepeoe. Wij zijn even grote tegenstanders van de communistische
dictatuur als van de fascistische.'149 Veelvuldig besprak men binnen het
NVV de vraag of communisten wel lid konden zijn van dit vakverbond.
Een algemeen verbod werd pas na de Russische inval in Hongarije (1956)
van kracht. Wel drong het hoofdbestuur er bij de NVV-bonden op aan sta
tutair royement wegens een 'strijdige gezindheid' mogelijk te maken.150
Ook com m unistische kunstenaars en wetenschappers kwamen in een
vijandig isolement terecht. De toentertijd bekende hoboïst Haakon Stotijn
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ondertekende als lid van de crypto-communistische Vredesraad een oproep
aan de havenarbeiders om het lossen van Amerikaanse wapens te weige
ren. Prompt werd hem verboden nog langer op te treden voor de VARAradio. Voor Stotijn, door ARP-kamerlid Terpstra 'een kind in de politiek’
genoemd, was hiermee de kous nog niet af. Minister Th. Rutten (OKW)
trachtte, op grond van Stotijns gezindheid, zijn benoeming tot docent aan
het Amsterdams conservatorium te verhinderen. Tevergeefs, de musicus
werd toch benoem d.151 Drie door de gemeenteraad van Amsterdam voor
gedragen hoogleraren aan de zevende faculteit van de U niversiteit van
Amsterdam zagen hun benoemingsprocedure tot een politiek steekspel ver
worden vanwege hun vermeende communistische gezindheid.152
Uiteraard werd de CPN voortdurend geschaduwd en geïnfiltreerd door de
veiligheidsdienst. Vanaf zijn oprichting in 1946 had de Centrale Veilig
heidsdienst dat als zijn voornaamste taak beschouwd. Hetzelfde gold voor
zijn opvolger, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).153 De BVD con
troleerde het gehele spectrum van communistische activiteiten. Zo bevat
ten de maandoverzichten van de dienst gedetailleerde verslagen van (beslo
ten) bijeenkomsten van CPN, EVC, Algemeen Nederlands Jeugdverbond
(ANJV) en Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB), en werd iedere maand
een overzicht gegeven van stakingen in Nederland mèt vermelding van de
eventuele communistische bemoeienis. Hoofdactiviteit leek echter het spel
len van de communistische publikaties; de maandoverzichten bevatten uit
gebreide uittreksels van artikelen in De Waarheid. De personeelssterkte van
CVD en BVD weerspiegelde het verloop van de Koude Oorlog: in 1948
werkte de dienst met 144 werknemers, in 1952 met 284.154 De BVD wist in de
loop der jaren de gehele CPN te infiltreren. Recent is gebleken dat de dienst
informanten had tot in het partijbestuur.155 Overigens was de BVD niet de
enige inlichtingendienst die in de CPN geïnteresseerd was. Er opereerde ook
een aantal particuliere organisaties op dit terrein.156
De CPN wees van haar kant voortdurend en met klem op haar vader
landslievende oorlogsverleden en op de vredelievende bedoelingen van
het communisme. Zo nodig werd er ook gedreigd; vooral in de noordelijke
provincies werd tijdens de verkiezingscampagne van 1948 veelvuldig ge
wezen op de omstandigheid dat de Russische tanks binnen vier uur Neder
land zouden kunnen 'bevrijden', waarmee de klus geklaard zou zijn 'voor
er ook maar één Amerikaanse straaljager opgestegen is'.157
Van overheidswege werd tot juli 1948 een beperkt aantal maatregelen te
gen de communisten getroffen. Nederlandse communisten ondervonden
moeilijkheden bij het verkrijgen van paspoorten en visa; om het versprei
den van ongewenste propaganda over Nederland in Oosteuropa te voor
komen, en contacten met andere communisten tegen te gaan, werd aan
CPN-leden vaak geen of slechts een beperkt reisdocument verstrekt.158 Ver
dere maatregelen betroffen de weigering van zendtijd aan de CPN door mi
nister J.J. Gielen (OKW) in verband met de naderende verkiezingen, een
wijziging van de Gemeentewet (art. 87a), welke de mogelijkheid opende om
wethouders te ontslaan, die het vertrouwen van de gemeenteraad verloren
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h a d d e n 159, en de uitsluiting van de CPN uit de kamercommissies voor
Buitenlandse Zaken en Oorlog en Marine.
De tussentijdse verkiezingen van 1948 werden voor een deel beheerst
door de anticommunistische campagne van de overige partijen en de over
heid. De kranten stonden vol nieuws over de blokkade van Berlijn door de
Sovjet-Unie, waardoor een tweedeling van Duitsland onverm ijdelijk leek,
terwijl de coup van Praag nog vers in het geheugen lag. Daarnaast leek ook
China definitief door de communisten 'veroverd' te worden.160 Het verlies
van twee zetels was voor de CPN geen reden voor pessimisme; gezien de
hevigheid van de anticommunistische campagne was het beperkte verlies
in haar ogen eerder een winstpunt, hetgeen de burgerlijke partijen moesten
toegeven en hen verontrustte.161 De wetenschap dat de Russen in 1949 de
beschikking kregen over een eigen atoomwapen, was ook al geen reden tot
geruststelling.162
De houding van regering en parlement
De af keer van en angst voor het communisme kregen ook vorm in de prak
tische politiek. Zo werden communistische moties enkel vanwege hun her
komst 'principieel' en veelvuldig door de overige partijen verworpen.
Soms werden dergelijke moties, slechts summier gewijzigd, door de 'bur
gerlijke' partijen opnieuw ingediend.163 Naarmate de Koude Oorlog killer
werd, werden ook de confrontaties tussen enerzijds de regering en haar
geestverwante fracties en anderzijds de CPN talrijker en heftiger. De CPNfracties kozen bewust voor een partijpolitiek en parlementair isolement. Zij
voerden een 'extremistische' politiek, waarbij een nauwe aansluiting bij de
politiek van de Sovjet-Unie voorop stond. Daarmee zette de CPN zich
scherp af tegen de regering en de overige fracties, die in de beginjaren van
de Koude Oorlog onvoorwaardelijk de zijde van de Westerse mogendheden
kozen. Ook hier was weer sprake van elkaar versterkende tendenties: de
CPN werd door de opstelling van de andere partijen nog verder in de ar
men van de Sovjet-Unie gedreven, hetgeen de andere partijen weer de ar
gumenten verschafte voor een fel anticom m unistische en pro-w esterse
koers.
'Hoogtepunten' van de confrontatie
De aanvaringen tussen de communisten en de andere politieke groeperin
gen leverden veel verbaal geweld op. Vooral de vraag welke kant de Neder
landse communisten zouden kiezen in geval van een gewapend conflict
met de Sovjet-Unie hield de gemoederen in de Kamers bezig. Reeds tijdens
de algemene beschouwingen in november 1948 opende PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters de aanval op de CPN: 'In al onze volken is
er een vreemd en vijandig element, het bolsjewisme, onze Moeso's en onze
de Groot's, die hun instructies gaan halen in een vreemd land en voor wie
de wetten van dat land gelden boven onze eigen landswetten.' Hij vroeg de
CPN waar deze partij zou staan indien het westen door het oosten werd
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aangevallen. De vergelijking met het gedrag van N SB-leider M ussert lag
voor de hand: 'Zult gij als Mussert zeggen, dat gij met gekruiste armen zult
staan (...) of zult gij als Mussert doen en in de politiebataljons van de vijand
dienst nemen om ons mede uit te plunderen en te brandschatten?'164 Het
antwoord van CPN-leider Wagenaar was creatief, maar overtuigde de bur
gerlijke partijen uiteraard niet. Wagenaar stelde dat de communisten altijd
de zijde van de vrede zouden kiezen.165 Van der Goes van Naters meende
hieruit op te kunnen maken dat 'de heer Wagenaar en de zijnen' niet be
trouwbaar waren, en riep de regering op hieraan consequenties te verbin
den.166
Een vergelijkbaar ritueel speelde zich af bij de behandeling van de begro
ting van Binnenlandse Zaken voor 1949, toen Wagenaar de minister aan
sprak op de moeilijkheden die de CPN ondervond bij het maken van ver
kiezingspropaganda. Minister Van Maarseveen had er op aangedrongen dat
burgemeesters geen vergunning zouden geven voor openbare vergaderin
gen in de open lucht, waar gezagsondermijnende propaganda gemaakt zou
worden. Wagenaar meende dat de politieke partijen op deze wijze geen ge
lijke behandeling kregen. Voor de sociaal-democraat Scheps, een principiële
communistenvreter pur sang, was dit reden er eens flink tegen aan te gaan.
Het was in zijn ogen merkwaardig dat juist de CPN klaagde over inperking
van de vrijheden want 'men krijgt koekjes van eigen stalinistische deeg en
zegt ze niet te lusten'. Hij stelde dat de democratie het recht, en zelfs de
plicht had zich te verdedigen tegen totalitaire regimes. Hij vergeleek de de
mocratische staat met een sterke jongen, die zich door een kleinere straat
jongen kon laten uitlokken en niets terugdoen, in de wetenschap dat het
een enkeling betrof. 'Wanneer echter deze kleine scheldende knaap (...) op
de achtergrond wordt bijgestaan door de knuisten van een heel stel sterke
makkers, dan kan men de kleine verwaten knaap niet meer laten begaan,
op straffe van het vernietigen laten van eigen vrijheid en eigen wezen.’
Ook hij vergeleek de CPN met de NSB, en stelde de vraag wat de commu
nisten in het 'uur van de nationale nood' zouden doen. 'De communisten
dienen thans te zeggen: de slechtste regering te Den Haag is altijd beter dan
de beste in Moskou.’ Wagenaar wenste op deze 'provocatie' niet in te gaan.
Hij verwierp de gedachte dat er in de Sovjet-Unie sprake zou zijn van een
dictatuur, immers in een dictatuur bestonden geen geluk, beschaving en
ontw ikkeling.167
Een ander hoogtepunt in de koude oorlog tussen de CPN en de overige
partijen betrof de behandeling van het verdrag inzake wederzijdse hulpver
lening tussen Nederland en de Verenigde Staten. Reeds bij de aanvang van
het debat kwam het tot een fors incident. Op voorstel van de kamervoorzit
ter besloot de Kamer de spreektijd tot een minimum te beperken, hetgeen
Wagenaar deed uitroepen: 'Het is een schande, wat hier gebeurt!’ Op de
waarschuwing van de voorzitter dergelijke taal niet nogmaals te gebruiken,
op straffe van verwijdering, repliceerde Wagenaar met de woorden: 'Dat is
al geprobeerd, maar dat zal nu ook niet gebeuren.’ Kortenhorst liet W age
naar vervolgens met behulp van de politie verwijderen.168 Het debat kende
een nogal chaotisch verloop. De CPN-fractie was uiterst rumoerig en geprik397
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keld door de bijdrage van met name PvdA-voorzitter Koos Vorrink. Ook
hij sprak van de dreiging van een vijfde colonne in het westen, en schetste
in levendige kleuren de vredeswil van de westerse ex-geallieerden in con
trast met de oorlogszuchtigheid en machtswellust van de Sovjet-Unie.169 De
communistische woordvoerder Gortzak liet zich dat niet zeggen. Hij sprak
van 'de allerlaagste argumenten van het anti-communisme, aan het Göbbels-arsenaal ontleend', in een betoog waarin door de voorzitter driftig ge
schrapt werd.170 Zijn fractiegenoot Haken, actief met aanhoudende inter
rupties, kreeg van de voorzitter te horen dat hem dezelfde behandeling als
Wagenaar boven het hoofd hing als hij zich niet matigde.171
Tenslotte verdient het verbale geweld rond de Korea-crisis vermelding.
In het debat over de regeringsverklaring inzake deelname aan de gevechten
aldaar laaiden de emoties hoog op. Wederom waren de communisten actief
aan het interrum peren, waarop de voorzitter de CPN-fractie de zaal uit
dreigde te zetten. Partijleider De Groot beet hierop de Kamer toe: 'Er komt
nog eens een tijd, dat wij jullie er uit zullen zetten.'172
M aatregelen tegen com m unisten: seniorenconvent en m inisterraad
Waren bovenstaande 'parlementaire' incidenten wellicht de meest in het
oog springende, ze bleven beperkt tot verbaal geweld. In deze kabinetsperio
de werden echter ook daadwerkelijke maatregelen tegen de communisten
overwogen, waarvan een deel werd geëffectueerd. In maart en april 1949
vonden er in het seniorenconvent, het overleg tussen de fractievoorzitters
van de vijf grootste partijen en de kamervoorzitter, besprekingen plaats
over de opstelling van de Tweede Kamer ten opzichte van het communis
m e.173 Tussen deze twee vergaderingen in besprak ook de ministerraad de
mogelijkheid van anticommunistische maatregelen.
Minister-president Drees stond op het standpunt dat alleen de gevaarlijk
ste elementen geweerd moesten worden uit functies waar geheimhouding
betracht diende te worden, of waar schade aangericht kon worden aan vitale
delen van het overheidsapparaat. Voorts stelde hij voor om de communis
ten verwijderd te houden van zaken die niet automatisch tot hun recht be
hoorden, hetgeen er in de praktijk op neer zou komen dat zij wel de vrij
heid van drukpers konden genieten, maar geen radiozendtijd kregen. Drees
stelde de raad voor dit in het seniorenconvent mede te delen. Van Schaik
liet weten tegen een uitsluiting van communisten uit alle commissies te
zijn, terwijl Joekes zich afvroeg hoe de regering diende te reageren op de
verklaringen van Togliatti, Thorez en De Groot. Rutten en Wijers vonden
een actief beleid tegen communisten wenselijk. Drees was het daarmee
eens, waarop de raad besloot de bewindslieden van Algemene Zaken, Bin
nenlandse Zaken en Justitie naar het seniorenconvent af te vaardigen.174
In het seniorenconvent van 6 april 1949 vroeg kamervoorzitter Korten
horst zich af of de communisten uit alle kamercommissies dienden te wor
den geweerd, en tevens of de communistische organisaties niet op een lijst
van voor ambtenaren verboden verenigingen geplaatst dienden te worden.
Daarnaast wilde hij weten of het strafrecht voldoende was toegerust voor de
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bestrijding van landverraad, en of niet tot ontneming van het Nederlander
schap overgegaan diende te worden. Dit alles in verband met de verklaring
van CPN-leider De Groot, dat de communisten 'de Russen met open armen
zouden ontvangen'. De discussie hierover kenmerkte zich door een grote
eensgezindheid in het besef dèt er maatregelen genomen moesten worden.
Welke maatregelen dat moesten zijn, en hoe die vorm m oesten krijgen,
was echter minder duidelijk.
M inister-president Drees meende dat een lijst van verboden verenigin
gen grote bezwaren had. Niet alleen de CPN was communistisch, er was ook
een groot aantal door de CPN geleide organisaties waarvan niet alle leden
communistisch waren, zoals de EVC. Een ander bezwaar gold de zogenaam
de geheime leden. Het gevaar bestond dat ambtenaren hun lidmaatschap
van een verboden vereniging zouden beëindigen, maar wel dezelfde ge
zindheid hielden. Zo konden de communisten dan de bepalingen ontdui
ken. Drees zag meer heil in het weren van communisten van strategisch be
langrijke plaatsen in de overheidsdienst. In de praktijk zou een lijst van
verboden verenigingen dus weinig nut hebben, maar de premier zag wel
'theoretische redenen’; het zou de bevolking duidelijk maken dat de orga
nisaties staatsgevaarlijk waren.
Zijn collega W ijers (Justitie) was van mening dat de vervolging van
communisten niet gemakkelijk was, en wilde daar daarom slechts toe over
gaan wanneer een goede kans op veroordeling bestond. Zijn reden hier
voor: 'M islukking zou hen overmoediger m aken.’ Wel moesten dan de
strafbepalingen inzake de staatsveiligheid verscherpt worden, waarop een
commissie onder voorzitterschap van de strafrechtgeleerde W.P.J. Pompe
reeds studeerde. Ook zag Wijers wel wat in ontneming van de burgerrech
ten, waardoor de communisten tot voorzichtigheid werden gemaand. Deze
ontneming zou dan wel via de rechter moeten gebeuren, en liefst al bij uit
latingen van staatsgevaarlijke aard. Ontneming van het Nederlanderschap
was, in Wijers' woorden, ’niet zo licht’.
Romme wenste niet zo snel af te stappen van het voorstel ter ontneming
van het Nederlanderschap. Hij meende dat de communisten zich bij voor
baat buiten de Nederlandse gemeenschap stelden: 'Gaan verder dan vroeger
de N SB'ers!’ Hierin werd hij bijgevallen door de liberaal Oud, die voorstel
de bij een dergelijke maatregel de mogelijkheid van internering te openen,
een en ander te regelen in de Wet op het Nederlanderschap. Minister W ij
ers waarschuwde de fractievoorzitters dat zij zich, met het idee om mensen
van het Nederlanderschap te beroven op basis van hun gezindheid, niet
door 'gedragingen van belang' ondersteund, op glibberig terrein begaven.
Een waarschuwing die aan Romme, getuige zijn opmerking 'Niet minima
liseren!’, niet besteed was.
De protestants-christelijke fractievoorzitters zaten tijdens dit senioren
convent grotendeels op dezelfde lijn. Schouten meende dat, wanneer de
overheid in een te vroeg stadium zou ingrijpen, er zich geen excessen meer
zouden voordoen: 'Wezenlijk gevaar wordt verscherpt als het kwaad zich
niet meer duidelijk kan uiten.' De samenleving zelf zou 'het vergif' moe
ten uitdrijven, en wel op basis van de ideologie, niet op basis van commu399
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nistische daden. Deze opvatting werd door Tilanus beaamd. Ook hij meen
de 'dat krachtig optreden nodig was', hetgeen een 'toch wel gezondmakende
schok’ zou zijn. Romme schetste het dilemma door de erkenning dat het
aangaan van de confrontatie heel wel een gezonde schok kon opleveren,
maar als de overheid daarna geen daadwerkelijke maatregelen nam, zou de
’vreesgedachte' van een communistische machtsovername slechts toene
men. Dit dilemma verlamde de daadkracht van de heren.
De voorzitters van de regeringsfracties wisten wel overeenstemming te
bereiken over het al dan niet uitsluiten van de communisten uit alle ka
mercommissies. Enkel Romme bleef proberen om deze maatregel er door te
krijgen, de overige fractievoorzitters meenden dat het tijdstip daarvoor nog
niet gekomen was. Dit was opmerkelijk, gezien de opstelling van Van der
Goes tijdens het vorige seniorenconvent, toen hij stelde dat ook ieder per
soonlijk contact met communisten vermeden diende te worden. Het bleef
echter bij de uitsluiting van de communisten uit de commissies voor Bui
tenlandse Zaken en Oorlog en Marine.
Daadwerkelijke anticommunistische maatregelen?
In de periode 1948-1951 werd een aantal maatregelen tegen het politiek ex
tremism e voorbereid, welke echter pas onder het kabinet-Drees II van
kracht werden. Achtereenvolgens komen aan de orde het verenigingsverbod voor ambtenaren, het wetsontwerp 'verboden plaatsen', een overzicht
van de parlementaire debatten over het stakingsrecht, en de voorziening in
het bestuur van de gemeente Finsterwolde. Voor een beschrijving van de
maatregelen tegen communistische oud-Spanjestrijders zij verwezen naar
Bogaarts.175
V eren igin gsverbod

voor am btenaren?

Een lijst van verboden verenigingen voor ambtenaren was in de minister
raad van 30 maart 1949 en in het seniorenconvent besproken als een moge
lijkheid om de communistische ’cellenbouwers' te stoppen. In het overleg
met het seniorenconvent liet de regering evenwel weten de vaststelling van
zo’n lijst vooralsnog minder gewenst te achten.
Tijdens de behandeling van de begroting van Justitie voor 1950 liet mi
nister W ijers zich in de Tweede Kamer ontvallen dat hij bezig was met
'voorzieningen ter verwijdering van onbetrouwbare ambtenaren uit vitale
onderdelen en posten van het overheidsapparaat'. De antirevolutionair
Terpstra wilde daarop van de minister weten of de regering van plan was
opnieuw een lijst van verboden organisaties op te stellen. Zo'n lijst was
kort daarvoor ingetrokken. Na een interventie van kamervoorzitter Kor
tenhorst, die aankondigde dat deze problematiek in de commissie voor Pri
vaat- en Strafrecht uitgebreid aan de orde zou komen, deelde Wijers aan
Terpstra mee dat hij 'geen vrijheid (had) thans mededelingen te doen om
trent een eventuele nieuwe lijst van verboden verenigingen'.
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In m aart 1950 liet minister Wijers, in antwoord op de vraag in het VV
om maatregelen tegen revolutionaire elementen, weten dat de regering al
een instrument in handen had om ambtenaren uit de rijksdienst te verwij
deren. Artikel 97b van het ARAR bood de mogelijkheid om, na advies van
een commissie, 'diegenen uit wier gedragingen van een zodanige gezind
heid blijkt, dat geen voldoende waarborg aanwezig is, dat zij hun plicht als
ambtenaar onder alle omstandigheden getrouwelijk zullen volbrengen', te
ontslaan. In het begrotingsdebat in de Eerste Kamer verklaarde Wijers zo'n
maatregel te zien als onderdeel van de 'handhaving van de rechtsstaat’. Het
opstellen van een lijst van verboden verenigingen achtte de minister nog
steeds niet opportuun; de regering wenste te wachten op advies van de bo
vengenoemde commissie. De commissie wachtte op haar beurt op richtlij
nen van de regering. Nadat de regering veelvuldig en beargumenteerd had
laten weten dat zij een lijst van verboden verenigingen weinig zinvol
achtte, zal het een verrassing zijn geweest dat bij beschikking van de minis
ter-president, krachtens art. 97b ARAR, op 17 december 1951 de CPN en haar
aanverwante organisaties toch werden aangewezen als voor ambtenaren
verboden organisaties.176

Een niet-verboden personeelsvereniging.

In de Tweede Kamer kwam deze lijst tweemaal aan de orde. Het PvdAkamerlid Burger stelde in december 1951 mondelinge vragen aan minister
president Drees, waardoor de laatste de mogelijkheid kreeg om de maatregel
nader toe te lichten. Drees meende dat de overheid het recht had om, ter be
scherming van het algemeen belang en de menselijke vrijheden, beperkin401

Hoofdstuk IV Binnenlandse zaken: het 'Torentje' als duiventil

gen op te leggen aan hen die deze vrijheden bedreigden. De premier zag de
vaststelling van de lijst als een richtlijn voor ambtenaren, om hen te be
hoeden een noodlottige weg op te gaan. De verenigingen op de lijst streef
den naar een totalitair staatsbestel, waarbij zij de toepassing van vrijwel alle
daartoe dienende middelen geoorloofd achtten, en volgden de consignes
van het Sovjetblok. Volgens de minister-president riep de EVC haar leden
op tot sabotagedaden.
Naar aanleiding van deze vragen hield CPN-fractievoorzitter Wagenaar
in februari 1952 een interpellatie, waarbij hij stelde dat de maatregelen op
bevel van de Verenigde Staten waren genomen; een nabootsing van het
comité van on-Amerikaanse activiteiten onder leiding van de beruchte se
nator McCarthy. Niet de communisten ondermijnden de burgerlijke vrij
heden, maar de regering, waarin de PvdA naar het neo-fascistische pijpen
van de KVP danste. Drees' beweringen over de EVC-oproep tot sabotage
wilde Wagenaar bewezen zien, waaraan hij toevoegde: '(...) als de Minister
president dat niet doet, ben ik zo vrij hem een grove leugenaar te noemen.'
Na Drees’ weigering de sabotage-oproep met bewijzen te staven, stelde W a
genaar dat de minister-president leugens verkocht. Een uitspraak, die op last
van de kamervoorzitter gecorrigeerd werd. Drees had 'bewust onwaarheid
verkondigd'. Wagenaar diende een motie in, waarin de Kamer als haar oor
deel uitsprak dat het verenigingsverbod in strijd was met de rechtsopvattin
gen van het Nederlandse volk, en daarom ingetrokken moest worden. De
motie was volstrekt kansloos. De overige partijen steunden de regering,
waarbij de PvdA traditiegetrouw het felst reageerde. Het ambtenarenverbod
verviel in augustus 1970, en had in de tussentijd nauwelijks tot ontslagen
geleid.177
Het ontwerp 'verboden plaatsen'
Een tweede anticommunistische maatregel betrof het wetsontwerp Nadere
voorzieningen m et betrekking tot de bescherming van gegevens, waarvan
de geheimhouding van de Staat wordt geboden, kortheidshalve aangeduid
als de Wet bescherming staatsgeheimen. Het onderhavige wetsvoorstel in
troduceerde het begrip 'verboden plaats', zoals dat ook in de Engelse 'Offi
cial Secrets Act’ bestond. De ervaringen uit de oorlog, welke een 'totaal' ka
rakter had gekregen, maakte het volgens de MvT noodzakelijk dat de over
heid 'onder nader aan te geven omstandigheden en voorwaarden', bepaalde
plaatsen als verboden kon aanwijzen. Het wetsontwerp diende een dam op
te werpen tegen het gevaar van spionage in geval van oorlog, maar ook in
vredestijd.178
H et ontwerp ontmoette grote bijval uit de Tweede Kamer. Slechts het
CPN-lid uit de commissie van voorbereiding, Stokvis, verzette zich tegen
de in zijn ogen 'exorbitante bevoegdheden’ die de regering zich aanmat.
Wel drong de commissie er bij de regering op aan zeer terughoudend van
de bevoegdheid om reeds in vredestijd plaatsen tot verboden gebied te be
stempelen gebruik te maken. Gezien het feit dat de Kroon voor haar daden
verantwoording moest afleggen aan de volksvertegenwoordiging, achtte de
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rest van de commissie het wetsontwerp niet strijdig met de rechtsstaat179,
hetgeen de verantwoordelijke bewindslieden onderschreven.180
Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel maakte Stokvis in
druk door zijn felheid en argumentatie. Volgens hem was de indiening het
gevolg van de 'hysterische heksenjacht op van communistische spionage
verdachte personen’, die in de Verenigde Staten onder leiding van McCarthy plaatsvond. 'Zonder de origine van dit procédé aan de Führer aller
Germanen te kunnen ontzeggen, streeft de Duce van alle Amerikanen er
naar, met een perseverantie een betere zaak waardig, de binnen- en buiten
landse moeilijkheden, die zijn beleid ontmoet en veroorzaakt, te bedekken
met de sensationele vervolging van de door hem als politieke ketters ge
doodverfde tegenstanders’, aldus de verontwaardigde communist. Het wets
ontwerp was volgens hem enkel op 'ongezonde hallucinaties, (...) spookver
schijningen van Anglo-Amerikaans maaksel’ gebaseerd. En dat terwijl ie
dereen wist dat niet de communisten spioneerden, maar dat zij juist door
de BVD, deze 'Sancho Panza’s’, werden bespioneerd. Verwijzend naar de
m inister van Binnenlandse Zaken: 'Zijn enthousiasm e over deze op
Himmlers leest geschoeide organen was ontroerend; aandoenlijk zijn sym
pathie voor die van anticommunistische ijver blakende trawanten, die hin
kend en struikelend het subversieve wild in onvermoeide jacht achtervol
gen, met het speurdersvernuft van een Sherlock Holmes en de vermetel
heid van Tartarin de Tarascon.' Hij meende dat de Nederlandse rechtsstaat
zo stap voor stap werd verwrongen tot een politiestaat. Daarnaast riep het
wetsvoorstel een aantal onzinnige figuren op, hetgeen hem deed uitroepen:
'One needs not be mad in legislature, but it helps!' Merkwaardigerwijs was
de consequentie van dit alles niet dat de CPN tegen het wetsvoorstel stem
de. Stokvis kondigde aan dat zijn fractie zich van stemming zou onthou
den.181
Ook nu stond de CPN alleen. De overige partijen maakten duidelijk dat
zij het onderhavige wetsontwerp als een noodzakelijke verdediging tegen
een reeds dreigende vijand zagen, welke geen andere kon zijn dan de com
m unistische Sovjet-Unie. Het voorstel kan gezien worden als een recht
streeks gevolg van de uitspraak van Paul de Groot, dat de CPN niet met de
handen over elkaar zou blijven wachten in geval van oorlog met de SovjetUnie, en werd ingegeven door de ervaringen uit de meidagen van 1940,
toen groepen NSB'ers daadwerkelijke steun verleenden aan de Duitsers.
Zowel freule W ttewaall van Stoetwegen als Terpstra refereerde aan deze
traumatische ervaringen, waarbij de laatste aandrong op grote spoed bij de
invoering van deze en soortgelijke maatregelen, met de woorden: ’Het is
nu nog niet te laat, maar niemand kan zeggen hoeveel of hoe weinig tijd
ons nog gegeven zal worden.' Minister Struycken (Justitie) meende in zijn
antwoord dat deze toon wat al te somber was. De maatregel werd ingesteld
in een 'rustige atmosfeer (...) wanneer aan alle kanten merkbaar is, dat men
erg gesteld is op het verkrijgen van bepaalde gegevens van de Staat en de
Regering (...) waarvan het niet gewenst is, dat zij in bepaalde handen gera
ken'. Het wetsvoorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.182
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S ta k in g sv erb o d
Stonden de zogenaamde 'erkende vakverbonden' NVV, KAB en CNV in
grote lijnen achter de door het kabinet gevoerde geleide loonpolitiek, de
Eenheidsvakcentrale (EVC) deed dat niet. Deze door communisten beheer
ste vakcentrale richtte zich vanaf eind 1947 steeds meer op acties tegen het
regeringsbeleid. Officieel betrof het stakingsacties voor verbetering van de
omstandigheden van de arbeiders, maar volgens de tegenstanders van het
communisme betrof het hier politieke motieven. De EVC zou streven naar
de ondermijning van de arbeidsrust, de ineenstorting van de kapitalistische
econom ie en de vestiging van een com m unistisch systeem. Overigens
riepen EVC en CPN enkele malen daadwerkelijk op tot politieke stakingen,
en wel tegen het lossen van Amerikaanse militaire hulpgoederen en tegen
de campagne om hun Amsterdamse wethouders uit hun functie te ont
slaan.
Bij de behandeling van de begroting voor Justitie voor 1949 in de Eerste
Kamer was het de liberaal Molenaar die de geoorloofdheid van politieke sta
kingen ter discussie stelde. Hij meende, gelet op de grote onrust die (com
munistische) stakingsacties in Italië en Frankrijk teweeg hadden gebracht,
dat een politieke staking, die zich tegen de rechtsorde keert, ontoelaatbaar
was. Hij vroeg, in een rede die doorspekt was van afkeer van het commu
nisme, maatregelen van de regering tegen de 'gesignaleerde subversieve
methoden der com m unisten'.183 Zijn communistische collega Van Santen
nam de handschoen op. Hij vroeg zich af wie het verschil tussen een econo
mische en een politieke staking zou vaststellen. Aangezien de regering,
door haar geleide loonpolitiek, de hoogte van de lonen bepaalde, werd elke
economische staking ook onmiddellijk een politieke. De enige remedie zou
dan een algemeen stakingsverbod zijn, hetgeen de CPN-senator een uiting
van de 'fasciserende evolutie onder de bestaande verhoudingen' noem
de.184
De stakingen in Rotterdam en Amsterdam van augustus 1950 deden veel
stof opwaaien. Op 15 augustus waren er in de havens van deze beide steden
wilde stakingen uitgebroken, die een dag later werden overgenomen door
Amsterdamse bouwvakkers, taxichauffeurs en stratenmakers. In een radio
rede op 16 augustus had minister-president Drees aangekondigd niet te zul
len wijken voor de stakers, en slechts met de erkende vakverbonden te zul
len onderhandelen. De EVC en de com m unistische 'comité's van actie'
sloot hij nadrukkelijk van deze onderhandelingen uit.185 De acties, waarin
loonsverhogingen van 10% werden geëist, werden door niet-communisten
gebrandmerkt als politieke stakingen, en daarmee veroordeeld. Wel pleitte
het PvdA-partijbestuur op 26 augustus voor een 'bij het gestegen prijspeil
behorende inkomens-aanpassing', gevolgd door een van regeringswege
aangekondigde loonronde van 5% per 1 september 1950.186
Hiermee was de schijn gewekt, dat de wilde acties en de communistische
agitatie succesvol waren geweest. Bijgevolg de toelaatbaarheid van 'poli
tieke’ stakingen bij de begrotingsbehandeling van Justitie weer ter sprake
kwam. In het VV vroeg een aantal leden (vermoedelijk van VVD-huize)
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zich af of, gezien het feit dat de overheid de lonen vaststelde, het stakingswapen niet verboden diende te worden. Een bedrijf mocht immers niet zon
der toestemming van de overheid aan looneisen tegemoetkomen. In ieder
geval verzochten deze leden de regering een eind te maken aan rechtstreeks
tegen de bestaande rechtsorde gerichte stakingen. In dit laatste aspect kon de
KVP zich vinden. Een algemeen verbod wees zij echter van de hand. De
PvdA-leden meenden dat ook een beperkt verbod onnodig was en een 'psy
chologisch averechts effect' zou hebben. Zij hadden voldoende vertrouwen
in de meerderheid der Nederlandse arbeiders, die ook zonder verbodsbepa
lingen politieke stakingen zou vermijden. Ook de CPN keerde zich uiter
aard tegen een stakingsverbod.187 Minister Struycken zag niets in verbods
bepalingen. Ten eerste vond hij een dergelijk overheidsingrijpen onwense
lijk, ten tweede had hij juridische bezwaren. Van het 'aanzetten tot staking
met het oogmerk de openbare orde te verstoren' was het bewijs van het
oogmerk moeilijk te geven, terwijl een gemakkelijker bewijsbaar begrip als
'voorwaardelijke opzet' (opzet, inclusief redelijke vermoedens) in principe
elke staking verbood. Immers, iedere staking verstoort in mindere of meer
dere mate de openbare orde. Struycken zag meer heil in regelmatig overleg
tussen werkgevers, werknemers en de overheid, hetgeen hij eventueel wet
telijk geregeld wilde zien.188
In het begrotingsdebat namen de partijen ongeveer dezelfde posities in
als bij de schriftelijke voorbereiding. De liberaal Vonk nam wat gas terug, en
pleitte nu voor een beperkt stakingsverbod. Hij meende dat, wanneer men
in plaats van 'verstoring van de openbare orde' 'verstoring van de econo
mische orde' als criterium zou nemen, een verbodsbepaling wel juridisch
haalbaar was.189 Met deze opstelling stond Vonk echter alleen. De ARP'er
Terpstra en zijn CHU-collega Van der Feltz bepleitten een studiecommissie
voor een beperkt stakingsverbod. Laatstgenoemde combineerde deze wens
met een waarschuwing tegen de vijfde colonne, die de CPN volgens hem
w a s.190 N. van den Heuvel stelde namens de KVP dat het een 'logische
consequentie van de PBO is dat de harmonische bedrijfsopbouw niet dan bij
uiterste noodzaak mag worden verstoord door stakingen'. Sleutelindustrieen zouden moeten worden beschermd, en hij deed de suggestie de SER in te
schakelen om te bepalen of een staking al dan niet de rechtsorde bedreigde.
W anneer dat het geval was diende de overheid daartegen op te treden.191
Minister Struycken wilde deze suggestie bestuderen, en zou in overleg tre
den met zijn collega van Sociale Zaken.192 W ettelijke maatregelen om het
stakingsrecht te beperken bleven uit. Verderop in de jaren vijftig zouden
ondernemers stakers in kort geding voor de rechter gaan dagen.193
H et 'uitbranden van de proletarisch-dictatoriale b ed reigin gV o o rzien in g in
het bestuur van de gemeente Finsterwolde
In leid in g
De Groningse gemeente Finsterwolde kende sinds de beëindiging van de
Tw eede W ereldoorlog toenemende bestuurlijke m oeilijkheden. De ge405
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meenteraad bestond in meerderheid uit leden van de CPN (6) en voor het
overige uit vertegenwoordigers van PvdA (2) en van 'Gemeentebelangen'
(3). De beide wethouders waren CPN-lid, de burgemeester was evenwel af
komstig uit de PvdA. De bestuursproblemen openbaarden zich op drie ter
reinen. Ten eerste was er sprake van conflicten tussen de CPN-raadsmeerderheid en de wethouders enerzijds, en de raadsminderheid en de burge
meester anderzijds. Ten tweede was de verhouding van het gem eentebe
stuur tot de gemeentelijke ambtenaren problematisch, en tenslotte waren er
problemen bij het bestuurlijk toezicht door het rijk en de provincie Gronin
gen.194
De grote CPN-aanhang in deze Groningse gemeente vond zijn oorsprong
in de verhouding tussen een kleine groep 'rijke' boeren en een grote groep
landarbeiders. In de loop van de negentiende eeuw veranderde de vanouds
patriarchale verhouding, waarin de landarbeider deel uitmaakte van de le
venssfeer op de boerderij. De boeren voelden zich niet langer verantwoor
delijk voor de losse arbeider, die door werkloosheid in de winter dikwijls
overgeleverd was aan armoede en honger. De landarbeider was proletariër
geworden, en onder die omstandigheden was het niet verwonderlijk dat so
cialisme en arbeidersbeweging een grote aantrekkingskracht uitoefenden.
Een diepe kloof scheidde de 'rijke' boeren van de landarbeiders.
De problemen te Finsterwolde gaven het kabinet-Drees-Van Schaik, en in
het bijzonder de minister van Binnenlandse Zaken, aanleiding op basis van
art. 146 lid 4 GW 1948195 in te gijpen in het bestuur, door de bevoegdheden
van raad en college van B en W bij wet op te dragen aan de burgemeester.
Behoorlijk bestuur versus de Grondwet
In september 1949 richtten Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen zich in
een schrijven met betrekking tot de problemen te Finsterwolde tot de mi
nister van Binnenlandse Zaken.196 Vooropstellend dat de communistische
partij op dat moment een ernstige bedreiging van de Nederlandse staats
instellingen en rechtsorde vormde, wezen zij erop dat de wetgever in het
recente verleden had getoond grote bezwaren te koesteren tegen communis
ten in bestuurscolleges.197 Gedeputeerde Staten bepleitten een krachtig op
treden tegen diegenen, die de democratische beginselen niet erkenden en de
bestaande orde ondermijnden, voorzover nodig zelfs met enige verzaking
van deze beginselen. Het bestuur van een gemeente waarvan de wethou
ders communistisch waren, moest als wanbestuur beschouwd worden. Toe
passing van art. 146 lid 4 en 5 GW, waarin de mogelijkheid geopend werd
het gemeentebestuur terzijde te stellen en door een ander gezag te ver
vangen, was volgens GS noodzakelijk. Met een aantal voorbeelden van ge
meentelijk wanbeleid te Finsterwolde meenden GS te kunnen aantonen dat
ingrijpen noodzakelijk was.
Nadat minister Teulings in januari 1950 de kwestie besproken had met de
burgemeester van Finsterwolde, in het bijzijn van de Commissaris der Ko
ningin, stelde hij een nota op ter bespreking in de m inisterraad.198 Aller
eerst schetste hij daarin de verhoudingen in de gemeente Finsterwolde.
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Van een normaal overleg tussen meerderheid en minderheid was geen
sprake meer. De CPN-fractie wilde uitsluitend de belangen der arbeiders
klasse behartigen. De eenzijdigheid van zulk een beleid bracht de algemene
belangen in het gedrang. De CPN liet geen gelegenheid voorbij gaan de be
staande tegenstellingen te Finsterwolde tussen de 'grote boeren' en de werk
nemers toe te spitsen. Ambtenaren werden bij de uitvoering van hun taak
door de CPN-wethouders onder druk gezet. De gehele bevolking, volkomen
afhankelijk van een communistisch gemeentelijk regime, stond onder ster
ke morele druk, gepaard gaande met bedreigingen die de grenzen van het
toelaatbare overschreden.
De minister somde vervolgens een aantal gemeentelijke besluiten op, die
wegens strijd met de wet of het algemeen belang waren geschorst of vernie
tigd. Behalve de 'normale' toezichthoudende bevoegdheden, zoals vernieti
ging door de Kroon, goedkeuring door GS of de Kroon, beroep op GS en
medebewind, stond als 'ultimum remedium' het treffen van een wettelijke
voorziening op grond van art. 146 lid 4 GW ter beschikking. Tegenover het
gebruik maken van laatstgenoem de grondwettelijke bevoegdheid, zoals
door GS van Groningen met grote klem bepleit, stond de minister welis
waar huiverig, doch hij had niettemin besloten een dergelijke voorstel aan
de ministerraad ter bespreking voor te leggen, omdat 'de tegenover commu
nisten in het algemeen te volgen gedragslijn' hierbij een rol speelde.199
Persoonlijk betwijfelde minister Teulings in zijn nota zeer of in casu van
grovelijke verwaarlozing, zoals in art. 146 lid 4 GW verlangd, kon worden
gesproken. Volgens de wetsgeschiedenis was hiervan slechts sprake, wan
neer het gemeentelijk bestuur volledig was vastgelopen, waarvan te Fin
sterwolde formeel geen sprake was. Democratie bracht met zich mee, dat de
meerderheid in het bestuurscollege, dat het vertrouwen van de kiezers had,
het bestuur kon uitoefenen naar eigen inzicht, zij het binnen de wettelijke
grenzen van hoger toezicht. Op zichzelf was de afwijzing door het Rijk en
de provincie van het te Finsterwolde gevoerde beleid onvoldoende reden
voor het aannemen van grove verwaarlozing.200 Anderzijds vroeg minister
Teulings zich af, of de democratie zich juist niet met alle haar ter beschik
king staande middelen diende te verdedigen, wanneer tegenstanders zich
van ongeoorloofde middelen (terreur e.d.) bedienden. Het tolereren van de
praktijk te Finsterwolde was voor het gezag van de overheid op den duur
funest. Men twijfelde reeds aan de krachtdadigheid van de regering. Ove
rigens kon de regering niet onbeperkt voortgaan met de toepassing van het
schorsings- en vernietigingsrecht.
Op 17 april 1950 besprak de ministerraad de nota van Teulings. Deze be
nadrukte dat in het bijzonder twee elementen aanleiding konden geven tot
ingrijpen, te weten: 1) het onder doorlopende druk stellen van gemeente
ambtenaren door de CPN-wethouders om te handelen tegen hun ambte
lijke plicht en instructies; en 2) de angst bij de minderheid voor represailles,
zodat geen beroep werd gedaan op de middelen voor de normale rechts
gang. Hierop volgde een discussie in de raad over het al of niet ingrijpen op
basis van art. 146 GW. Van Schaik wilde eerst de Provinciale-Statenverkiezingen afwachten, en gaf in overweging Finsterwolde met een andere (niet407
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com m unistische!, PB) gemeente samen te voegen. Overigens achtte hij in
grijpen toelaatbaar, hoewel een dergelijk besluit erop neerkwam dat in een
Nederlandse gemeente geen communistisch bestuur mogelijk was. Joekes
achtte toepassing van art. 146 GW niet mogelijk ondanks het ontoelaatbare
gedrag van de beide wethouders. Hij stelde een hantering van het schorsings- en vernietigingsrecht 'tot het uiterste' voor, alsmede een onderzoek
door de staatscommissie grondwetsherziening naar een mogelijke wijziging
van art. 146. Minister-president Drees meende, dat de morele zijde van de
kwestie ingrijpen wettigde. Wanneer duidelijk kon worden aangetoond, dat
de wethouders poogden ambtenaren te dwingen om tegen hun ambtelijke
plicht in te handelen, was zijns inziens van grove verwaarlozing sprake. De
ministerraad verklaarde zich vervolgens akkoord met het voorstel van
Teulings om een ontwerp-MvT ter behandeling in de raad op te stellen.
Op 18 september 1950 vond deze behandeling plaats.201 De discussie
spitste zich toe op één passage in de MvT, waarin Teulings een zeer uitvoe
rige motivering van de toepassing van art. 146 GW en in het bijzonder de
aanw ezigheid van grove verw aarlozing gaf. Teulings erkende dat de
grondwetgever in 1887 een situatie als zich te Finsterwolde voordeed niet
voor ogen had gestaan202, maar hij achtte niettemin grove verwaarlozing
aanwezig, nu daaronder tevens moest worden verstaan een stelselmatige
negatie van de beginselen van behoorlijk bestuur, welke zijns inziens deel
uitmaakten van het geldend recht 203 Van Schaik had bezwaren tegen deze
toelichting. Hij stelde dat, wanneer de ministerraad van oordeel was dat er
geen strijd met de Grondwet was, men niet in de MvT een verdediging
moest opnemen die zou bewijzen dat de raad zèlf dit oordeel zwak vond.
Teulings verwachtte van een uitvoerige toelichting een eenvoudige aan
vaarding van het ontwerp door de Kamer, terwijl Van Schaik eerder het
tegendeel verwachtte. Premier Drees sloot zich bij laatstgenoemde aan. Het
was beter met een nadere uitleg te wachten op opmerkingen uit de Kamer.
De raad stemde met het ontwerp in.
Op 3 november 1950 werd het wetsontwerp Voorziening in het bestuur
van Finsterwolde ingediend, onder verantwoordelijkheid van de minister
van Binnenlandse Zaken ad interim, Van Schaik.204 Het wetsontwerp droeg
in negen artikelen, naar het voorbeeld van eerdere toepassingen van art.
146 lid 4, de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van bur
gemeester en wethouders op aan de burgemeester van Finsterwolde. In de
MvT betoogde de minister dat de communistische raadsmeerderheid zich
van de Nederlandse opvattingen had losgemaakt en kennelijk beoogde het
wettig gezag en het gezag der wet te ondermijnen. Ambtenaren werden on
der sterke pressie gezet en met ontslag bedreigd, indien zij niet handelden
volgens de inzichten van beide CPN-wethouders, ook al waren die inzich
ten in strijd met wettelijke voorschriften. Daarbij gaf de bewindsman een
aantal voorbeelden, waarbij gemeentelijke instellingen te Finsterwolde in
strijd met de wet gehandeld hadden, en ambtenaren ontslagen waren.205 De
communisten lieten daarnaast geen gelegenheid voorbij gaan om de te
genstellingen tussen de bevolkingsgroepen toe te spitsen, waarbij als voor
beeld het woonruimteverdelingsbeleid werd aangevoerd, dat gekenmerkt
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werd als een bewust vijandige politiek tegen de minderheid der bevolking,
bestaande uit 'grote boeren'.
Bij dit 'ziekteproces in staatkundige zin', zo vervolgde de memorie, kon
slechts een radicaal ingrijpen uitkomst bieden, waarop GS aangedrongen
hadden. In een betrekkelijk summiere uiteenzetting verdedigde de be
windsman de toepassing van art. 146 GW. Vooropstellend, dat een situatie
als in Finsterwolde de grondwetgever uiteraard niet voor ogen had gestaan,
meende de regering dat het in de huidige verhoudingen ten volle verant
woord was art. 146 lid 4 GW ook toe te passen in gevallen, waarin een ge
m eentebestuur stelselm atig in strijd handelde met de beginselen van be
hoorlijk bestuur. De omstandigheden te Finsterwolde vormden een vol
doende en duidelijke grondslag. De regering riep de volksvertegenwoordi
ging op om bij deze aan de geschetste wantoestanden een einde te maken.
P arlem en taire

behandelin g

Het op 13 december 1950 uitgebrachte VV werd grotendeels in beslag geno
men door beschouwingen van de CPN-fractie.206 Deze fractie zag de indie
ning van het wetsontwerp, dat de door het volk gekozen vertegenwoordi
gers van hun wettig mandaat beoogde te beroven, in het licht van de anti
communistische hetzecampagne, die in de Marshall-landen en ook in Ne
derland op bevel van de Verenigde Staten werd gevoerd. Het doel van de
maatregel was om het verzet van het Nederlandse volk tegen de Ame
rikaanse oorlogspolitiek te breken. Van een grove verwaarlozing was vol
gens de CPN geen sprake. De weinige door de minister aangevoerde en niet
bewezen feiten waren van nul en generlei waarde, waarbij erop gewezen
werd dat de gemeentehuishouding te Finsterwolde volledig in orde was, nu
de gemeentebegrotingen door GS waren goedgekeurd. Ondanks de tegen
werking van hogere overheidsorganen heerste er te Finsterwolde voortva
rendheid en vooruitstrevendheid. De door de minister gesignaleerde wan
toestanden werden door de CPN-fractie uitvoerig besproken. Het argument
van morele druk op de bevolking en ambtenaren was ronduit belachelijk.
Zij achtte het normaal dat ambtenaren, die in strijd handelden met instruc
ties van het gemeentebestuur, ontslagen werden. Aangaande de tegenstel
lingen tussen de bevolkingsgroepen, casu quo tussen de kleine groep grote
landbouwers en de landarbeiders, constateerde zij dat deze tegenstellingen
er nu eenmaal waren en dat deze pas zouden verdwijnen wanneer de klas
senmaatschappij verdwenen was.207
Ook op constitutionele gronden maakte de CPN ernstige bezwaren. Uit
voerig citerend uit de parlementaire behandeling van de grondwetsherzie
ning van 1887 meende zij dat toenmaals zeker niet gedacht was aan het
handelen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Daarnaast
trachtte de regering met dit wetsontwerp één van de pijlers van de democra
tie, vrije verkiezingen, te frustreren door de langs democratische weg geko
zen leden van de gemeenteraad, die de burgemeester niet welgevallig wa
ren, terzijde te stellen. De regering diende in schijn de democratie, maar was
in werkelijkheid antidemocratisch. De overige kamerfracties die in het VV
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aan het woord kwamen toonden zich voorstander van het wetsontwerp.
Slechts de wijze van ingrijpen ondervond enige kritiek, in zoverre dat een
aantal leden de bestuurlijke bevoegdheden liever overdroeg aan een nieuw
college van B en W of een commissie van ingezetenen (met uitsluiting van
communisten), dan aan de burgemeester.
De MvA verscheen pas ruim een half jaar later, op 16 mei 1951. De
nieuwe bewindsman van Binnenlandse Zaken, Van Maarseveen, nam de
beantwoording op zich. Deze bestond grotendeels uit een stellingname te
gen de beschouwingen van de CPN-fractie.208 De minister stelde voorop dat
de beide bestuurscolleges te Finsterwolde de beginselen van behoorlijk
bestuur niet in acht namen, doordat zij niet ontzien hadden te trachten het
gezag van de regering en de burgemeester op alle mogelijke manieren te
ondermijnen, ambtenaren te verwijderen en politiek andersdenkenden te
bedreigen, waarbij scheldpartijen, beledigingen en insinuaties aan de orde
van de dag waren. De minister verwierp de (CPN-)opvatting dat alleen bij
een uiterlijk zichtbare bestuurlijke chaos sprake kon zijn van grove ver
waarlozing. Hij behandelde opnieuw een aantal voorbeelden van gemeen
telijk wanbeleid209, en noemde als een van de grondoorzaken het toespitsen
van de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen door het
gemeentebestuur.
Inzake de grondwettigheid van het ingrijpen merkte Van Maarseveen op
dat de grondwetgever van 1887 destijds een situatie zoals zich in Finster
wolde voordeed weliswaar niet voor mogelijk had gehouden, maar dat 'de
zin' van de grondwetsbepaling niet uitsluitend bepaald werd door hetgeen
de wetgever destijds al of niet voor ogen had gehad. De regering meende
onder de grove verwaarlozing van de regeling en het bestuur der gemeente
(art. 146 GW) de grove verwaarlozing van beginselen van behoorlijk be
stuur te kunnen begrijpen. De gedachte van een aantal fracties betreffende
een andere wijze van ingrijpen wees de regering af, omdat aldus de tegen
stellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen verder zouden wor
den verscherpt. Het betrof hier voorstellen tot installering van een commis
sie uit de ingezetenen als 'noodraad' (een voorstel van de liberaal Oud) en
de vorming van een nieuw college van B en W, waarin de 'grote groepen'
vertegenwoordigd dienden te zijn (een voorstel van de PvdA'er Scheps).
De openbare behandeling in de Tweede Kamer210 leverde opnieuw een
scherpe aanval van de zijde van de CPN-fractie op het regeringsbeleid inza
ke Finsterwolde op. Voor de CPN traden niet minder dan vier woordvoer
ders op, te weten Haken, Gortzak, W agenaar en Stokvis. Hoewel kamer
voorzitter Kortenhorst verschillende malen een bepaald woord ontoelaat
baar oordeelde en een enkele keer genoodzaakt was een van de bovenge
noemde afgevaardigden te verzoeken de andere sprekers niet door allerlei
uitroepen te hinderen, vond de openbare behandeling in betrekkelijke rust
plaats. Niettemin was de kritiek van de CPN op de regering en in het bij
zonder op de PvdA bijzonder fel.
De afgevaardigde Haken, een broer van een van de communistische wet
houders van Finsterwolde, betoogde dat, hoewel men uit de media de in
druk moest krijgen dat er te Finsterwolde een ontzettende chaos en wan410
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orde heerste, daarvan geen sprake was. Dit werd door de houding van de re
gering bevestigd; zij liet reeds een half jaar de zaak op haar beloop.
Nadrukkelijk achtte hij de Verenigde Staten, 'de machthebbers in het
State Department’, die hij 'de Hitlers van na 1945 en de moordenaars van
het Koreaanse volk' noemde, en hun Nederlandse aanhangers terzake ver
antwoordelijk voor deze anticommunistische campagne van oorlogsvoor
bereiding. In uitvoerige beschouwingen verdedigde hij de verschillende
onderdelen van beleid van het gemeentebestuur te Finsterwolde die de re
gering als voorbeelden van grove verwaarlozing had aangevoerd. Hij
meende dat PvdA en KVP hun hand maar eens in eigen boezem moesten
steken, daar het met hun m oraliteit slechter gesteld was dan met de com
munistische. Haken noemde als voorbeelden van deze amorele houding
het gedrag van een PvdA-wethouder op de Zuidhollandse eilanden die we
gens het plegen van ontucht met minderjarigen was veroordeeld, dat van
een tweede PvdA-wethouder in Leeuwarden die voor bevoordeling van
zijn eigen bedrijf was veroordeeld en de vermeende verduistering van dui
zenden guldens door een KVP-raadslid uit Breda.211
Stokvis ging nader in op de betekenis van art. 146 lid 4 GW. Hij betoogde
dat de regering een nieuw, ondeugdelijk en buitengrondwettelijk criterium
introduceerde: 'het stelselmatig in strijd handelen met de beginselen van
behoorlijk bestuur', hetgeen een flagrante afwijking van de opzet en strek
king van dit artikel betekende. Volgens de wetsgeschiedenis en de literatuur
was uitsluitend een restrictieve interpretatie mogelijk. Alleen in zeer ern
stige gevallen van feitelijke, totale verwaarlozing was ingrijpen mogelijk.
Stokvis vreesde dat 'dit juridisch gegoochel de eerbied voor de Grondwet
niet zal verhogen'.212 Gortzak gaf het uitgangspunt van de CPN weer, dat de
burgerlijke democratie vervangen diende te worden door de proletarische
democratie. Men kon de CPN-afgevaardigden dan ook niet kwalijk nemen
dat zij daaromtrent hun opvattingen gestand deden. Vooral de PvdA zou
dit moeten begrijpen, daar haar achterban in een nog niet zo heel ver
verleden de burgerlijke democratie voor een sociale wilde inruilen. Gortzak
meende dat hier wel zou gelden: 'Das war einmal, das kommt nicht wie
der.' Hij wees erop, dat de werkelijke verdedigers van de democratie de
communisten waren, die immers in tegenstelling tot leden van de PvdA
'de dem ocratische vrijheden tegen het fascisme met hun leven hadden
verdedigd'. Van de verdediging van de democratie door de PvdA was ge
zien het verleden niet veel te verwachten. Gortzak herinnerde de Kamer
aan de houding van de sociaal-democraten tijdens de oorlogsjaren. Zij wa
ren 'rustig blijven zitten’ toen de communisten uit de Amsterdamse ge
meenteraad werden verwijderd, evenals toen de joodse SDAP’ers hetzelfde
overkwam.213
W agenaar tenslotte merkte op dat de communisten te Finsterwolde in
derdaad niet de belangen van alle inwoners dienden. Zij zaten er niet voor
de rijke boeren, maar namen maatregelen in het belang van de meerder
heid die zij vertegenwoordigden. Inzake de bestaande tegenstellingen tus
sen de bevolkingsgroepen te Finsterwolde meende hij, dat beëindiging van
klassenstrijd slechts kon plaatsvinden door de overwinning van de arbei411
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dersklasse op de uitbuitende klasse. 'Onze strijd', zo besloot hij, 'gaat om ar
beid en vrede, terwijl de PvdA de weg predikt van oorlog en fascisme.'214
Van de overige aan het debat deelnemende fracties215 viel vooral het
betoog van het PvdA-kamerlid Scheps op, dat een scherpe aanval op de
CPN inhield. Uitgangspunt was dat de democratie het recht èn de plicht had
zich jegens haar aanvallers te beschermen. De Kamer kon zich dan ook niet
aan het geval Finsterwolde onttrekken. De jaren 1940-1945 hadden getoond
dat 'het gevaar van fascistische, van proletarisch-dictatoriale bedreiging
moest worden uitgebrand'. Democratie en dictatuur, ongeacht of zij kwam
'in naam van ras-rein Germ anendom of van proletarisch Slavendom ',
konden niet naast elkaar leven. Het Rijk kon niet 'het afsterven van een
deel des lichaams' gedogen. Scheps zag de gemeente vooral als een 'vrije ge
meenschap'. Te Finsterwolde werd evenwel met dreigementen gewerkt en
kon niet vrij worden vergaderd, hetgeen dodelijk was voor de democratie
en een vorm was van grove verwaarlozing. De sociaal-democraat kwalifi
ceerde het veelvuldig dreigen door de communisten met een nieuw 'Neu
renberg’ als chantage.216 Daarnaast openbaarde de onhoudbare toestand zich
in de wijze van behandeling van ambtenaren.217
De woordvoerders van de andere fracties steunden het wetsontwerp op
vrijwel alle onderdelen.218 Roolvink (KVP) benadrukte dat de regering te
recht niet slechts de wetsgeschiedenis van art. 146 lid 4, maar tevens de zin
van de grondw etsbepaling in haar overwegingen had betrokken. Krol
(CHU) meende dat het mede aan de a-godsdienstige mentaliteit van de be
volking te Finsterwolde te wijten was, dat de verhouding tussen de bevol
kingsgroepen veel te wensen over liet. Overigens meende hij dat het in acht
nemen van bestuursrechtelijke normen de Groninger in het algemeen niet
best lag. Ritmeester (VVD) uitte zijn verontwaardiging over de plaatselijke
toestanden, in het bijzonder over de manier waarop de ambtenaren werden
behandeld. Hij achtte bepaalde bestuurshandelingen in hoge mate immo
reel en twijfelde er dan ook niet aan dat er sprake was van grove verwaarlo
zing. Algera (ARP) tenslotte merkte op dat bij een opeenhoping van on
juiste gem eentelijke besluiten het middel van schorsing en vernietiging
geen uitkomst meer bood. Men wenste zich in Finsterwolde niet neer te leg
gen bij de wet. Een buitengewone maatregel was hier voor korte tijd op zijn
plaats.
Uit dit alles volgde dat minister Van Maarseveen zonder enige proble
men kon rekenen op een ruime meerderheid voor het wetsontwerp. Wel
werd hem van communistische zijde verzocht zich meer in de marxistische
klassenleer te verdiepen. Zijn stelling dat er in Rusland toch ook klassen be
stonden, die hij onderbouwde met de vaststelling dat er toch eerste, tweede
en derde-klasse-wagons op de Sovjetsporen reden, noodzaakten Gortzak tot
een kleine exegese. 'Het begrip klasse is niet ontleend aan de hoeveelheid
schoolklassen of spoorwegklassen (...) het is ontleend aan het privaatbezit
van grond en productiemiddelen door een kleine groep van het volk.'219
De vertraging in de parlementaire behandeling weet de minister aan de
kabinetscrisis van januari 1951 en het optreden van een nieuwe bewinds
man, die zich terzake eerst moest inwerken. Zijn beweegredenen tot ingrij412
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pen zijn als volgt samen te vatten: wanneer het gemeentebestuur verklaart
alleen voor de belangen van de (communistische) arbeiders op te komen en
weigert medewerking te geven aan industrialisatie, terwijl er werkloosheid
heerst, ambtenaren ontslaat, mensen bedreigt met afrekening en doelbewust
tegenstellingen op de spits drijft, dan maakt het zich schuldig aan grove
verwaarlozing van de belangen der gemeente en handelt het in strijd met
die belangen. Zo'n gemeentebestuur is niet te handhaven.220
Het wetsontwerp werd met alleen de stemmen van de CPN-fractie tegen
aangenomen. Een CPN-motie, die vroeg om een diepgaand en objectief on
derzoek naar de bestuurlijke situatie te Finsterwolde voorafgaand aan de
verdere behandeling van het ontwerp, werd verworpen. De behandeling in
de Eerste Kamer leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Bij de mondelinge
behandeling voerde slechts de CPN'er Schalker het woord.221
Tot slot
De Wet van 20 juli 1951, Stbl. 308, ontnam aldus de grond- en gemeentewet
telijke bevoegdheden aan de raad en het college van B en W en droeg alle
gezag op aan de burgemeester. Het was niet de eerste keer dat gemeentelijke
organen van hun zeggenschap werden beroofd door wettelijk ingrijpen op
grond van art. 146 GW. Sinds de invoering van de grondwetsbepaling in
1887 was zulks reeds enkele malen geschied. In 1895 ontnam de wetgever
aan de raad in de gemeente Opsterland en Weststellingerwerf een deel van
zijn zeggenschap betreffende de vaststelling van de begroting, waartoe de
raad zich niet bereid toonde, en droeg deze bevoegdheid op aan de burge
meester. In 1933 in de gemeente Beerta, en in 1946, opnieuw in de gemeente
Opsterland ging het wettelijk ingrijpen aanzienlijk verder, toen alle taken
van de raad en B en W overgingen op de burgemeester (Beerta), respectieve
lijk op een regeringscommissaris (Opsterland). In de eerste gevallen betrof
de plichtsverzaking van de raad de vaststelling van de begroting, in het laat
ste geval weigerde de raad samen te werken met de burgemeester op grond
van diens houding tijdens de bezetting 222
De situatie in Finsterwolde verschilde in zoverre hiervan, dat er van een
dergelijk bestuursvacuüm thans geen sprake was. Tegen deze achtergrond
rees bij minister Teulings en andere bewindslieden aanvankelijk enige twij
fel of voldaan werd aan de grondwettelijke eis van grove verwaarlozing. De
parlem entaire behandeling van de grondwetsherziening 1887 bood geen
uitsluitsel. Wel bleek daaruit dat men mede met het oog op de onbestemd
heid van het begrip grove verwaarlozing een dergelijk uitzonderingsrecht
niet wilde toekennen aan de regering, maar aan de wetgever, teneinde aldus
voldoende waarborgen te scheppen voor een juiste toepassing.223 Uit de
voorgaande paragrafen blijkt evenwel, dat in 1950-1951 slechts binnen de re
gering, casu quo in de ministerraad, een min of meer uitvoerige afweging
betreffende de toepasbaarheid van art. 146 GW voor Finsterwolde plaats
vond. In aansluiting hierop beijverde de minister van Binnenlandse Zaken
zich in de toelichting van het wetsontwerp om het wanbestuur te Finster
wolde aan te tonen. In de beide Kamers der Staten-Generaal werden door de
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meeste Tweede-Kamerfracties daarover in het geheel geen twijfels geuit. De
grove verwaarlozing werd zonder meer aangenomen. De Eerste Kamer be
steedde bovendien nagenoeg geen aandacht aan het ontwerp. Geconstateerd
kan worden dat beide Kamers nogal lichtvaardig meewerkten aan deze ver
gaande inbreuk op de gemeentelijke autonomie. Voor een uitvoerige gedachtenwisseling over de toepasbaarheid van art. 146 GW was, gezien de
twijfel of in casu van grove verwaarlozing sprake was, zeker aanleiding ge
weest. De handelwijze van een aantal kamerfracties in deze moge te verkla
ren zijn tegen de achtergrond van hun sterk anticommunistische houding
in deze jaren.
Niettemin bracht de totstandkoming van de wet mee, dat althans formeel
vaststond dat er sprake was van grove verwaarlozing van het bestuur in
Finsterwolde. Inzake de nasleep van het wettelijk ingrijpen in Finsterwolde
kan tenslotte nog tweeërlei opgemerkt worden. Ten eerste werd aan de sug
gestie van m inister Joekes in de ministerraad gehoor gegeven door de
staatscommissie voor de grondwetsherziening (-Van Schaik), die behalve de
grove verwaarlozing tevens het 'op kennelijk willekeurige w ijze’ verrich
ten van de gemeentelijke taak als criterium voor wettelijk ingrijpen voor
steld e.224 Een dergelijke toevoeging bleef echter bij de daaropvolgende
grondwetsherziening achterwege. Ten tweede bevatte de wet geen blijvende
regeling. De werking van de wet strekte zich ten hoogste uit tot de eerstvol
gende gemeenteraadsverkiezingen. Deze brachten in 1953 in Finsterwolde
opnieuw een raadsmeerderheid voor de CPN. De kiezers waren klaarblijke
lijk in meerderheid niet overtuigd van de aanwezigheid van wanbestuur in
Finsterwolde.
De kwestie-Finsterwolde was een van de meest pregnante manifestaties
van de tegenstelling tussen communisten en anticommunisten, waardoor
de onderhavige kabinetsperiode werd gekenmerkt. Onder invloed van de
internationale gebeurtenissen verdiepte de kloof tussen deze twee groepen
zich in hoog tempo en in hoge mate. De identificatie van de Nederlandse
communisten met de Sovjet-Unie had als gevolg dat de CPN werd be
schouwd als een potentiële vijfde colonne, hetgeen een aantal anticommu
nistische maatregelen opleverde. Zo zouden op termijn communistische
(mantel)organisaties op een lijst van voor ambtenaren verboden verenigin
gen komen, zouden communistische kamerleden geweerd worden uit de
kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Oorlog en Marine, en
zou de in meerderheid communistische raad van Finsterwolde door de cen
trale overheid uit haar functie worden gezet. Daarnaast was er sprake van
een verscherping van een aantal maatregelen inzake de staatsveiligheid.
Tot 1947 spreidde de CPN een zeer coöperatieve houding ten toon, welke
door de overige partijen, de PvdA voorop, werd genegeerd. Al direct na de
bezetting presenteerde niet-com m unistisch Nederland het communisme
weer als een gevaar voor staat, kerk en samenleving. Het behoeft geen ver
wondering te wekken dat deze afwijzing van de communistische toenade
ring geleid heeft tot een verharding van de standpunten van de CPN, die op
haar beurt weer tot nieuwe anticommunistische maatregelen leidde. Zo be
vonden com m unisten en anticom m unisten zich in een vicieuze cirkel.
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Vooral de kritiekloze verdediging door de Nederlandse communisten van
de gebeurtenissen in het Oostblok, zoals de coup in Praag, de politieke
schijnprocessen in de volksdemocratieën en de aantasting van de mensen
rechten in de communistische landen, gaven voedsel aan de anticommu
nistische campagne.
Het anticommunisme in Nederland was overduidelijk ideologisch en in
ternationaal bepaald, en was afhankelijk van de mate waarin de SovjetUnie als een bedreiging werd ervaren. Het deinde mee op de golven van de
Koude Oorlog, en werd tegelijk met de Sovjet-Unie in 1991 begraven.

Openbare orde en veiligheid
Inleiding
Zoals in de vorige paragraaf is gebleken, zag een groot deel van de Neder
landse bevolking de Sovjet-Unie als een ernstige bedreiging voor West-Europa. Ook heerste in brede kring de vrees dat de CPN het democratisch
staatsbestel zou ondermijnen.
Een oorlogsdreiging van buitenaf en van binnenuit werd ook door de re
gering onderkend. De troonrede van 21 september 1948 bevatte de volgende
passage: 'De grote verwachtingen, die de samenwerking der geallieerden in
de strijd had opgewekt ook ten aanzien van samenwerking in de vrede, zijn
niet in vervulling gegaan. Scherpe tegenstellingen blijven zich openbaren.'
Bij de eerste algemene politieke beschouwingen van het kabinet-Drees-Van
Schaik ging de minister-president hierop als volgt nader in: 'Er is geen twij
fel aan, dat de internationale spanningen uitermate ernstig zijn. Het is een
waarlijk tragische toestand, dat iets meer dan drie jaar na het einde van de
vreselijke tweede wereldoorlog een beangstigde wereld zich afvraagt, of een
derde weer te wachten is, en dat er inmiddels op allerlei punten niet alleen wat men pleegt te noemen - een "koude oorlog" wordt gevoerd, maar dat de
strijd ook met de wapens weer in grote omvang aan de orde is.' Niettemin
achtte de premier het waarschijnlijk dat het in Europa 'niet tot een oorlog
in de volle zin van het woord zal komen’. Maar, zo vervolgde Drees, 'er
zijn krachten die er meer belang in zien een indirecte oorlog te voeren'.
Wijzend op de ontwikkelingen in China, Zuid-Oost-Azië en Griekenland,
alsmede op de pogingen om de positie 'ook van de West-Europese Staten te
verzwakken door het verwekken van een inwendige onrust, die leidt tot
een vergroting van de armoede', kwam Drees tot de veronderstelling, dat
'de strijd aan de vijfde colonne wordt overgelaten en dat niet een recht
streekse aanvalsoorlog zal worden bevorderd. Desondanks moeten wij ook
met deze mogelijkheid rekening houden en dat in onze overwegingen ten
aanzien van onze internationale verbindingen betrekken. Wij moeten deze
mogelijkheid ook betrekken in onze overwegingen met betrekking tot ons
eigen land en daarbij voor ogen houden een onverhoopt, noodlottig geval,
waarbij de gehele beschaving van Europa op het spel zou staan. Nog sterker
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dan bij de vorige wereldoorlog moeten wij ons dan afvragen welke voorbe
reidingen wij moeten treffen.'225
De vraag, welke voorbereidingen getroffen moesten worden tegen de
'internationale dreiging van het communisme'226, werd niet slechts door de
regering, maar ook door de meeste kam erfracties gesteld. Bij de beant
woording ervan werd, afgezien van de opbouw van de militaire verdedi
ging, vanuit de regering en de Kamer op het beleidsterrein van Binnenland
se Zaken een aanzienlijk aantal ingrijpende maatregelen overwogen.227 Het
lag voor de hand dat daarbij in eerste instantie gedacht werd aan wetgeving
ter uitvoering van het bij de grondwetsherziening van 1948 toegevoegde
artikel 196 betreffende de burgerlijke noodtoestand. Het regeerprogram van
het kabinet-Drees-Van Schaik bevatte in de paragraaf 'Bevestiging der de
mocratie’ de passage dat wetsontwerpen moesten worden ingediend tot re
geling van de burgerlijke staat van beleg en tot herziening van de Wet op de
staat van oorlog en beleg.
Vervolgens ging de parlementaire aandacht met name uit naar recht
streekse maatregelen tegen communisten, in het bijzonder tegen commu
nistisch gezinde ambtenaren. Dit onderwerp werd eerder in de paragraaf
'Anticommunisme' behandeld. In deze paragraaf worden enige maatrege
len op het terrein van de openbare orde en veiligheid behandeld, die welis
waar samenhingen met en voortvloeiden uit de veronderstelde 'dreiging
van het communisme', maar niet uitsluitend tegen communisten gericht
waren. Naast de wetgeving ter uitvoering van art. 196 GW werd in dit ver
band door de Kamer aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de natio
nale reserve en de reservepolitie, voor de positie van de Binnenlandse Vei
ligheidsdienst en voor maatregelen ter bescherming van de burgerbevol
king.
De regering ontplooide in de loop van de kabinetsperiode een koortsach
tige activiteit ten aanzien van voornoemde onderwerpen, krachtig gesteund
door een ruime kamermeerderheid. De internationale spanningen, die in
de loop van 1950 door het uitbreken van de Korea-oorlog opnieuw hoog op
liepen228, vormden een krachtige impuls voor het beleid op het terrein van
de openbare orde en veiligheid. Daarnaast speelde de herinnering aan de
nalatigheid op dit terrein in de jaren vóór het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog een rol.
In het navolgende worden de hoofdpunten van het genoemde regerings
beleid inzake de openbare orde en veiligheid nader behandeld, te weten de
totstandkoming van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag,
de instelling en uitbouw van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de op
bouw van de Bescherming Bevolking. Voor het reilen en zeilen van het
'Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag', dat in de jaren 1948-1951 overi
gens een zieltogend bestaan leidde, zij verwezen naar M.D. Bogaarts' studie
over het kabinet-Beel.229
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De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
De grondwetsherziening 1948. Invoering art. 196
Sinds 1887 bepaalde art. 187 van de Grondwet (art. 195 GW 1938) dat elk ge
deelte van het gebied van het Koninkrijk, ter handhaving van de uit- of in
wendige veiligheid, door of vanwege de Koning in staat van oorlog of in
staat van beleg verklaard kon worden. De wet diende nadere regels te stel
len, waarbij onder meer grondwettelijke bevoegdheden van het burgerlijk
gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie konden overgaan op
het militair gezag, en van bepaalde grondrechten kon worden afgeweken.
De Oorlogswet van 1899 voorzag in deze nadere regeling. Aan het militaire
gezag werden vergaande bevoegdheden verleend ter handhaving van de
uit- of inwendige veiligheid. Het burgerlijk bestuur werd terzake uitgescha
keld.230
In de mobilisatietijd van 1939-1940 ontstonden tussen de regering en de
opperbevelhebber, generaal I.H. Reijnders, ernstige conflicten over de toe
passing van de Oorlogswet. De opperbevelhebber drong er in augustus 1939
bij de regering op aan de mobilisatie gepaard te doen gaan met de afkondi
ging van de staat van beleg. De regering achtte het echter voldoende tot af
kondiging van de, minder ingrijpende, staat van oorlog over te gaan. Bo
vendien stelde de regering zich op het standpunt dat het wenselijk was dat
het militair gezag slechts in beperkte mate gebruik zou maken van de be
voegdheden van de Oorlogswet. Een algehele bevoegdheidsverschuiving
ten gunste van een technisch minder deskundig (militair) gezag dan het
normale burgerlijke gezag diende zo lang mogelijk te worden vermeden.
Hoewel de opperbevelhebber deze mening niet deelde, stemde hij onder
druk der omstandigheden in met een 'gentlemen's agreement' over de be
perkte uitoefening van de wettelijke bevoegdheden.231 Deze dubieuze en
aanvechtbare beperking van bevoegdheden bracht spanningen tussen de re
gering en de opperbevelhebber teweeg, die escaleerden toen laatstgenoemde
op 30 december 1939 verklaarde dat hij zich niet langer aan de gemaakte af
spraken gebonden achtte.232
Bij de bevrijding van Nederland deden zich opnieuw problemen voor
met de uitoefening van buitengewone bevoegdheden door militaire autori
teiten. Krachtens het KB van 11 september 1943, Stbl. D 60, werd het Neder
landse grondgebied, voorzover het door de vijand was ontruimd, in een
bijzondere staat van beleg verklaard. Voor het treffen van maatregelen tot
herstel en ter handhaving van de veiligheid van de staat werd een 'Militair
Gezag' ingesteld, dat ruime bevoegdheden toebedeeld kreeg met betrekking
tot de handhaving van de openbare orde en rust.233 Over de uitoefening
van deze bevoegdheden ontstonden in de loop van 1944-1945 ernstige wrij
vingen tussen de regering en het Militair Gezag, dat onder leiding stond
van de chef-staf H.J. Kruis. De parlementaire enquêtecommissie sprak in dit
verband van een 'hoogst ernstige gezagscrisis'.234 De zeggenschap van de
regering over het Militair Gezag, dat zich met vrijwel alle onderdelen van
de staatszorg bezig hield, was 'onbeduidend'.235 Het lag daarom voor de
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hand dat de regering na de bevrijding een wijziging of aanvulling van de
betrokken (grond)wetgeving zou initiëren.
Begin 1948 werd de kwestie in de ministerraad aan de orde gesteld door
minister Beel, die het betreurde dat het volgens de geldende Grondwet niet
mogelijk was om in buitengewone omstandigheden bepaalde bevoegdhe
den van het burgerlijk gezag aan andere burgerlijke organen over te dragen.
De raad wenste echter geen voorstel dienaangaande aanhangig te maken,
omdat vertraging daarvan het gevolg kon zijn. In de Kamer drong met
name de KVP-fractie aan op een voorstel tot grondwetsherziening, waar
door de instelling van een burgerlijke uitzonderingstoestand mogelijk zou
worden. Toen bleek dat de regering dat niet van plan was, werd op vier mei
1948 een in itiatiefvoorstel, ondertekend door de kam erleden Romme
(KVP), Van der Goes van Naters (PvdA), Schouten (ARP), Tilanus (CHU)
en Bierema (VVD) bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt.236 Het voorstel
strekte ertoe in de Grondwet een nieuw artikel in te voegen, waarin onder
andere bepaald werd: 'Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid
kan in buitengewone omstandigheden door of vanwege de Koning voor elk
gedeelte van het grondgebied des Rijks worden bepaald, dat de grondwette
lijke bevoegdheden van organen van burgerlijk gezag ten opzichte van de
openbare orde en de politie geheel of ten dele overgaan op andere organen
van burgerlijk gezag. De wet bepaalt de wijze waarop en de gevallen waarin
zulks kan geschieden en regelt de gevolgen.’
Een initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening was uitzonderlijk in de
parlem entaire geschiedenis. De ondertekening van het voorstel door de
fractievoorzitters van de vijf grootste niet-communistische kamerfracties
onderstreepte het belang van het voorstel. De toegenomen spanning tussen
Oost en West na de staatsgreep door de communisten in Tsjechoslowakije,
in februari 1948, vormde in belangrijke mate de achtergrond voor dit initia
tief, al probeerde Romme dat gegeven enigszins ironisch te nuanceren. Hij
begreep wel dat de communisten bezwaar maakten tegen het voorstel, ’al
moet ik er aan toevoegen, dat de communisten zich naar mijn gevoelen
toch niet alle eer, om niet te zeggen alle oneer, van het voorstel mogen toeeigenen’.237
Voor wat betreft de parlementaire behandeling van de eerste lezing van
het initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening zij verwezen naar de be
schrijving ervan in Het kabinet-Beel. De tweede lezing had, althans voor
wat betreft het wetsontwerp, 'strekkende tot aanvulling van het Tiende
Hoofdstuk ('Van de Defensie', PB) met een regeling nopens de mogelijk
heid van overgang van grondwettelijke bevoegdheden van organen van
burgerlijk gezag op andere organen van burgerlijk gezag', weinig om het
lijf. De kamervoorzitter merkte voorafgaande aan de openbare behandeling
in de Tweede Kamer op, dat het ontwerp in tweede lezing door de regering
bij koninklijke boodschap was ingediend, hoewel het ontwerp zijn ontstaan
dankte aan een initiatief van Romme c.s. 'De Regering heeft het dus als het
ware onder haar hoede genomen, wil men zeggen: geadopteerd', aldus de
voorzitter. Hij meende, wijzend op een precedent bij de grondwetsherzie
ning van 1840, dat het wetsontwerp door de regering moest worden verde-
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digd. Immers wanneer een initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening in
eerste lezing wet was geworden, was de uitvoering van die wet aan de rege
ring opgedragen. Romme, die de verdediging van het wetsontwerp in eerste
lezing had verzorgd, stemde hiermee in, evenals de minister van Binnen
landse Zaken, Van Maarseveen, die de verdediging in tweede lezing voor
zijn rekening nam.238 Van de Tweede-Kamerfracties leverde vervolgens al
leen de CPN een bijdrage aan het debat. Gortzak betoogde, in navolging van
de CPN-woordvoerder in eerste lezing, dat de grondwetswijziging en de
wetgeving ter uitvoering ervan tot de opheffing van de rechtsstaat zouden
leiden: 'Want de Nederlandse Staat zal er een worden waarin het gewone
volk, waarin de werkende massa, als zij naar sociale vernieuwing streeft en
bereid is daarvoor ook de strijd te voeren, ten achter zal worden gesteld bij
de overige burgers. De rechten van de werkers zullen ophouden te bestaan,
zij zullen buiten de wet kunnen worden gesteld.' Naar zijn oordeel kon uit
de gebeurtenissen van vóór 1940 en de jaren daarna de volgende les getrok
ken worden: ’(...) alle collaborateurs in ere hersteld, allen, die met de vijand
samenwerkten, weer op hun plaats, gratie voor hen, die men niet zo los kan
laten, maar: op tegen het communisme. De communisten, die het geluk
hadden bij deze strijd niet te vallen en die nu voortgaan om deze strijd te
voeren voor de rechten van de werkende massa, belastert men, hoont men
en wil men buiten de wet stellen.' De aanhangige grondwetsherziening
kwam zijns inziens voort uit een 'vrees voor de kracht van het volk’. Men
wist dat er onder het volk een groeiende ontevredenheid was en dat een cri
sis dreigde met toenemende werkloosheid. Daarom wilde men 'het verzet
van het werkende volk tot een uitzonderingstoestand verklaren' en wilde
men pogen te verhinderen, 'dat het werkende volk zijn rechten op een
grondwettelijke manier kan verdedigen'.239
M inister Van Maarseveen achtte 'de stormloop', die Gortzak tegen het
wetsontwerp ondernam, zonder redelijke zin. Er van uitgaande, dat 'geen
communist een binnenlandse vijand wil zijn' vroeg hij zich af waarom de
CPN tegen het ontwerp stelling nam: 'Wat zou het integendeel elegant zijn,
wanneer de heer Gortzak zou zeggen: Het artikel is tegen binnenlandse vij
anden gericht; de communisten bedoelen geen binnenlandse vijanden te
zijn, wij zullen vóór het wetsontwerp stemmen.’ Op de vraag van Gortzak
op welke organen de bijzondere bevoegdheden zouden overgaan kon Van
Maarseveen niet nader ingaan. De wetgeving ter uitvoering van het grond
wetsartikel zou hierop een antwoord geven.240 Het wetsontwerp werd zowel
in de Tweede als Eerste Kamer met de stemmen van de CPN-kamerleden
tegen aangenomen.241
Het concentratiekam p in Nederlandse versie?
Op 31 januari 1950 werd een ontwerp van Wet tot uitvoering van artikel
196 der Grondwet bij de Tweede Kamer ingediend.242 In het regeerprogram
was het wetsontwerp als eerste punt van de paragraaf 'Bevestiging der de
m ocratie’ als volgt aangekondigd: 'Indiening van wetsontwerpen: a. tot re
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geling van de "burgerlijke" staat van beleg; b. tot herziening van de Wet op
de staat van oorlog en beleg.'
Het wetsontwerp was ondertekend door alle ministers van het kabinetDrees-Van Schaik. In de MvT gaf de regering allereerst de beweegredenen
voor de gekozen opzet. Zij overwoog daarbij dat de bevoegdheden van de
organen van burgerlijk gezag ten aanzien van de handhaving van de open
bare orde, rust of veiligheid in drieërlei opzicht onvoldoende waren, wan
neer het hoofd geboden moest worden aan stelselmatig en op grote schaal
opgezette aanslagen op het staats- en maatschappelijk bestel. Ten eerste had
de centrale overheid onder die omstandigheden niet de bevoegdheid om de
gezagsuitoefening te coördineren. Ten tweede ontbeerde de centrale over
heid de bevoegdheid om onverwijld tekortkomingen van lagere gezagsdra
gers te corrigeren en de uitoefening van hun bevoegdheden in het uiterste
geval geheel of gedeeltelijk aan anderen over te dragen. Ten derde schoten
de bevoegdheden van de hogere en lagere gezagsdragers tegenover boven
genoemde aanslagen in de bestaande situatie bepaaldelijk tekort. Weliswaar
konden deze drie bezwaren ten dele ondervangen worden door toepassing
van de Oorlogswet (1899), waarbij de staat van oorlog of van beleg werd afgekondigd en aan het militair gezag de afweer van de bedreiging van het
staatsbestel werd opgedragen, maar een dergelijke toepassing was zeker niet
onder alle omstandigheden aan te bevelen. Immers, primair behoorde de
handhaving van de openbare orde, rust of veiligheid te berusten bij het bur
gerlijk gezag, dat beter dan het militair gezag rekening kon houden met
plaatselijke omstandigheden. Bovendien zou de afkondiging van de staat
van oorlog of van beleg internationale repercussies teweeg kunnen bren
gen.
Tegen deze achtergrond achtte de regering het noodzakelijk aan het gezag
in buitengewone omstandigheden betere mogelijkheden te bieden voor de
handhaving van de openbare orde, rust of veiligheid. Aldus had het wets
ontwerp tevens de strekking enige voorzieningen te geven ter uitvoering
van art. 196 GW 1948.243 De voorzieningen hadden een beperkt karakter, in
zoverre dat zij slechts de handhaving van de openbare orde, rust of vei
ligheid betroffen bij het 'voorkomen van en het optreden tegen woelingen’.
Daardoor vielen onderwerpen als het evacueren van de bevolking, be
scherming van de bevolking, waterstaatsaangelegenheden en dergelijke niet
onder de werking van de wet.
Het oorspronkelijke wetsontwerp bevatte in hoofdlijnen de volgende re
geling. Artikel 1 gaf allereerst een nadere omschrijving van het begrip 'bui
tengewone omstandigheden' in art. 196 GW. De wet kon toepassing vinden
in geval van 'oproerige beweging, onlusten of soortgelijke stoornissen van
de openbare orde, rust of veiligheid of van ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan'. Onder deze omstandigheden kon ten aanzien van het Rijk of een
gedeelte daarvan, hetzij de toestand van verhoogde waakzaamheid, hetzij
de burgerlijke uitzonderingstoestand worden ingesteld. Aldus onder
scheidde het wetsontwerp het bijzondere optreden van het burgerlijk gezag
in buitengewone omstandigheden in twee fasen. In beide gevallen diende
de instelling van de betreffende rechtstoestand plaats te vinden bij konink-
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lijk besluit op voordracht van de minister-president (art. 2). De keuze voor
een van beide was afhankelijk van de ernst van de omstandigheden.
De toestand van verhoogde waakzaamheid had slechts een beperkte wer
king met betrekking tot de rechten en vrijheden van burgers en het verle
nen van bevoegdheden aan de gezagsorganen. Bij instelling van deze toe
stand dienden burgemeesters bij uitoefening van hun bevoegdheden te
handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de Commissaris der Konin
gin en de minister van Binnenlandse Zaken (art. 10). Bijzondere bevoegd
heden ten opzichte van de burgers kwamen toe aan de minister van Bin
nenlandse Zaken, waaronder het verbieden van film vertoningen, en aan
genoemde drie gezagsorganen, namelijk het inwinnen van inlichtingen.
Bovendien ontvingen deze organen de vergaande bevoegdheid om het ver
toeven in de open lucht te beperken en personen te bevelen een gebied te
verlaten, of te verbieden zich daarheen te begeven of daarin terug te keren.
De regering meende dat een bekrachtiging bij wet van deze minder ver
strekkende rechtstoestand niet nodig was, nu een overdracht van grondwet
telijke bevoegdheden en een inbreuk op grondrechten achterwege bleven.
Indien de omstandigheden een zo ernstig karakter droegen dat met de toe
stand van verhoogde waakzaamheid niet kon worden volstaan, kon de bur
gerlijke uitzonderingstoestand worden ingesteld. De minister van Binnen
landse Zaken ontving dan de bevoegdheid om de gezagsuitoefening van
genoemde lagere organen tot zich te trekken of aan een ander burgerlijk ge
zagsorgaan op te dragen (art. 15).
De regering sprak in dit verband van een overdracht van grondwettelijke
b evoegd hed en.244 Daarnaast was er sprake van een vergaande beperking
van grondrechten en vrijheden van burgers, welke allereerst tot uitdruk
king kwam in bepalingen waarin aan gezagsorganen bevoegdheden werden
toegekend ten aanzien van de beperking van de bewegingsvrijheid (art. 16)
en van het recht van vergadering (art. 20) en ten aanzien van fouillering en
huiszoeking (artt. 21 en 22). Bovendien ontving de minister van Binnen
landse Zaken de bevoegdheid om beperkingen te stellen aangaande de druk
persvrijheid en het briefgeheim, alsmede de bevoegdheid tot inbeslagne
ming (artt. 18, 19 en 23) van goederen. En tenslotte verkreeg de minister de
mogelijkheid tot internering van personen over te gaan (art. 24). Deze
meest vergaande bevoegdheid kon worden toegepast ten aanzien van 'iede
re persoon, ten aanzien van wie het ernstige vermoeden bestaat, dat hij de
openbare orde, rust of veiligheid in gevaar zal brengen'.245 Tegen de inter
nering kon een bezwaarschrift worden ingediend bij de minister, die alsdan
advies inwon bij een op voordracht van de minister-president benoemde
commissie. Kon de minister niet instemmen met een advies tot vrijlating,
dan diende hij, alvorens te beslissen, de minister-president te waarschuwen.
Gezien de vergaande strekking van de burgerlijke uitzonderingstoestand
achtte de regering het noodzakelijk dat de instelling ervan gepaard zou gaan
met een bekrachtiging bij wet. Uit de bepalingen van het wetsontwerp kon
afgeleid worden dat aan de minister van Binnenlandse Zaken bij de uitvoe
ring de belangrijkste rol was toebedacht. De regering achtte het gewenst dat
de praktische hantering van de bijzondere bevoegdheden zoveel mogelijk
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in één hand werd gehouden. Voor het overige meende zij dat in de eerste
plaats de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie betrokken waren.
Vandaar dat een aantal bepalingen verlangde, dat eerstgenoemde in overleg
met laatstgenoemde tot bepaalde maatregelen kwam. Bij de behandeling
van het wetsontwerp in de ministerraad had de minister van Justitie hierop
aan ged ron gen.246 Bovendien waren de in het ontwerp gegeven bevoegd
heden van zodanig groot belang, dat de uitoefening ervan het gehele kabi
net regardeerde, hetgeen in het ontwerp tot uitdrukking kwam door inscha
keling van de minister-president.247
De parlementaire behandeling van dit wetsontwerp zal in het volgende
deel van de Parlem entaire geschiedenis van Nederland na 1945 worden be
schreven. De soms hoog oplopende debatten in de Tweede Kamer, waarbij
vooral de CPN zich niet onbetuigd liet, vonden pas in maart 1952 plaats. Het
kernprobleem was natuurlijk of, en zo ja in hoeverre, democratische vrij
heden mochten worden aangetast ter bescherming van de democratische
rechtsstaat. Met name de mogelijkheid van internering ontmoette bij vrij
wel alle fracties ernstige bedenkingen. Ook in de pers -waren de reacties soms
buitengew oon scherp. Terw ijl het A lgem een H andelsblad bijvoorbeeld
meende dat de regels van de rechtsstaat niet op revolutionairen hoefden te
worden toegepast, vreesde De M aasbode dat het wetsontwerp 'het concen
tratiekamp in Nederlandse versie' zou introduceren. Ook suggereerde het
blad dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst kennelijk niet voor niets bij het
m inisterie van Binnenlandse Zaken was ondergebracht: 'Men werkt in
étappes, maar doelbewust. Men wacht het rapport van de commissie-Langemeijer, dat gereed ligt, niet af, maar doet een forse greep, die een staats
greep een grondwettelijk etiket kan geven.' En: 'Wordt het wetsontwerp (...)
onverhoopt tot wet verheven, dan kan de BVD - onder een wel erg late con
trole van het parlement, indien dit nog functionneert - aan het interneren
slaan.'248 Niettemin zou het wetsontwerp, zij het met de nodige wijzigin
gen, de eindstreep halen. De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk
gezag werd vastgesteld op 23 juni 1952, Stbl. 861.
De Binnenlandse Veiligheidsdienst
Inleiding. O ntwikkeling van de veiligheidsdiensten 1945-1949
Na de bevrijding hadden de Canadese strijdkrachten tot juli 1945 de be
voegdheid in Nederland verdachten in hechtenis te nemen. Deze omstan
digheid noopte de Nederlandse regering om op korte termijn het Bureau
Nationale Veiligheid (BNV) op te richten, dat naast het verzamelen van in
lichtingen een justitiële taak toebedeeld kreeg met betrekking tot het over
nemen en aan een onderzoek onderwerpen van in hechtenis genomen en
te nemen personen. De overhaaste instelling van het BNV bracht mee dat
de selectie van medewerkers van het BNV op allesbehalve zorgvuldige
wijze plaatsvond, waarbij allerlei groeperingen uit de illegaliteit bijeen ge
bracht werden, die op eigen houtje gegevens hadden verzameld. Het BNV
bleek in de korte tijd van zijn bestaan uiterst slecht te functioneren. In ver-
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schillende perspublikaties volgden scherpe aanvallen op de dienst, in het
bijzonder op de leiding ervan, berustend bij L. Einthoven. De daarop door
de regering ingestelde commissie-Wijnveldt onderzocht de werkwijze van
het BNV en bracht in 1948 rapport uit. Daarin nam de commissie Eintho
ven in bescherming, ondanks het feit dat deze beleidsfouten had gemaakt,
en oordeelde tegelijkertijd vernietigend over het personeel van de dienst.
Vele personeelsleden waren er slechts op uit geweest zichzelf te bevoorde
len en toonden niet de minste geneigdheid zich te onderwerpen aan de be
velen van hun chef. In het bijzonder richtte de kritiek zich op W.E. Sanders,
tijdens de oorlog aktief in het verzet249, daarna medewerker van het BNV.
Hij werd gekarakteriseerd als 'de drijvende kracht bij dit gebrek aan samen
werking'. Hij presteerde het om stapels vertrouwelijke dossiers in eigen be
zit te houden. Toen hij zich om onduidelijke redenen met een aantal dos
siers tot minister-president Beel wendde, volgde zijn arrestatie in het bijzijn
van zijn chef en de premier, hetgeen nogal wat opzien baarde.250
Medio 1946 werd het BNV opgeheven. Bij Koninklijk Besluit, dat niet
gepubliceerd werd vanwege het geheime karakter van de veiligheids
d ienst251, werd vervolgens de Centrale Veiligheidsdienst ingesteld. Deze
dienst had slechts een beperkte taak vergeleken met het BNV. Zij was louter
een inlichtingendienst ter voorlichting van de regering, ressorterend onder
het departement van Algemene Zaken. Justitiële of executieve bevoegdhe
den had de dienst in het geheel niet. De leiding van de dienst kwam op
nieuw in handen van Einthoven. Zowel minister-president Beel (1946-1948)
als m inister-president Drees (1948-1949) verdedigde in het parlem ent de
keuze van de leiding tegenover F.J. Goedhart (PvdA), waarbij onder andere
gewezen werd op de conclusies van de commissie-Wijnveldt.252
De Centrale Veiligheidsdienst groeide in de jaren 1946-1947 nauwelijks.
Voor 1948 werd de begrotingspost zelfs aanzienlijk verlaagd. In 1949 kwam
de ommekeer. De begroting van Algemene Zaken werd tussentijds gewij
zigd ten behoeve van een aanzienlijke verhoging van uitgaven voor deze
dienst.253 De minister-president wees op de noodzakelijkheid van de ver
hoging in verband met de strengere eisen aan de interne beveiliging van
het staatsapparaat en de verplichtingen ten gevolge van de Westerse Unie
en het te vormen Atlantisch Pact. Vanuit het parlement maakte een lid,
Welter (KNP), reeds in deze jaren bezwaar tegen de hoge uitgaven voor de
dienst, sprekend van een ’paddestoelgroei’, een term die hij later nog veel
vuldig zou hanteren.
Inm iddels was een ambtelijke commissie ingesteld, onder voorzitter
schap van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, M.J. Prinsen, om
te onderzoeken hoe de veiligheidsdienst het beste zou kunnen functione
ren. De commissie onderzocht de taak en bevoegdheden van de CVD en
haar verhouding tot de m ilitaire inlichtingendiensten en de buitenlandse
inlichtingendienst. In 1949 adviseerde de commissie de dienst onder te
brengen bij het departement van Binnenlandse Zaken en de coördinatie
van de verschillende diensten op te dragen aan de minister-president. Daar
bij zou de naam van de dienst gewijzigd dienen te worden in 'Binnen
landse Veiligheidsdienst'. Aldus werd bereikt dat de beperkte binnenlandse
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strekking van de dienst, die noch centraal, noch militaire, noch buitenland
se inlichtingen verzamelde, beter tot uitdrukking kwam.254 Op 11 april 1949
besprak de ministerraad het rapport van de commissie-Prinsen, waarbij de
nadruk lag op de coördinatie van de verschillende inlichtingendiensten
door Algemene Zaken. Het advies van de commissie werd opgevolgd.255 De
Centrale Veiligheidsdienst werd opgeheven en bij eveneens niet gepubli
ceerd KB van 18 augustus 1949 nr. 51 werd de Binnenlandse Veiligheids
dienst (BVD) ingesteld.256 De begroting van Binnenlandse Zaken voor 1950
bevatte voor het eerst een post voor de BVD, ten bedrage van ƒ1.148.000.257
De BVD kreeg, zo bleek uit mededelingen van de minister in de Tweede
Kamer, de volgende drie taken toebedeeld: 1) het verzamelen, verifiëren en
coördineren van inlichtingen, voornamelijk afkomstig van de politiever
bindingen, welke gegevens ter beschikking kwamen van overheidsinstan
ties, die vrij waren in de beoordeling van die gegevens; 2) het stimuleren,
adviseren en instrueren van de beveiliging van overheidsinstellingen en
vitale bedrijven; 3) het verzorgen van nationale verbindingen op ’security'terrein.
De m oeizam e opbouiv van een inlichtingendienst
In de eerste jaren van haar bestaan ontmoette de BVD zowel in de pers als
in het parlem ent zware kritiek.258 De M aasbode merkte op dat het grote
aantal veiligheidsdiensten niet alleen een aanfluiting was voor een goed fi
nancieel beleid, maar dat het ook niet paste in een klein land als Nederland.
De M aasbode achtte de BVD 'als weer-een-dienst niet alleen overbodig (...),
maar zelfs niet zonder gevaar. (...) Voorshands houden wij het bij organen,
belast met de bescherming van de veiligheid van de staat onder de leiding
van de beproefde rechterlijke macht. Dit beginsel staat in de rechtsstaat
voorop.'259 De BVD kwam herhaaldelijk in opspraak en genoot een grote
mate van im populariteit. Bij de begrotingsbehandelingen van Binnen
landse Zaken werd elk jaar ruime aandacht geschonken aan het functione
ren van de BVD. Van de ministers van Binnenlandse Zaken, die in de pe
riode 1948-1952 optraden, was het in het bijzonder Teulings die de meeste
bemoeienis met de BVD had en zich in deze jaren tegen de kritiek in het
parlement te weer moest stellen, zowel in zijn hoedanigheid van minister
van Binnenlandse Zaken als in die van minister zonder portefeuille. Het
geheime karakter van de dienst en zijn werkzaamheden verhinderden de
bewindsman veelal om in detail op de veelvuldige kritiek in te gaan.
Bij de behandeling van de begrotingen voor 1950, 1951 en 1952 namen de
verschillende fracties ten aanzien van de BVD de volgende standpunten in.
De CPN verklaarde zich ronduit tegenstander van deze dienst, die spio
neerde tegen de arbeidersbeweging en 'Gestapo-methodes' hanteerde. Her
haaldelijk beschuldigde zij de BVD van fascistisch optreden, intimidatie
van de bevolking en het voeren van een hetze tegen communisten. Tevens
verdacht zij de BVD ervan fascisten en oud-nazi's in dienst te hebben. De
instelling van de BVD was een anti-democratische maatregel en een gevaar
voor de rechtsstaat. Ten aanzien van opmerkingen van regeringszijde en
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uit regeringsfracties, dat het verwondering wekte dat juist de CPN zich druk
maakte over de rechtsstaat - daarbij wijzend op het functioneren van ge
heime diensten in de Oostblok-landen - herinnerde Gortzak in 1951 eraan
dat 70% van de CPN-leden en 99% van het CPN-partijbestuur in de illegali
teit gestorven was voor de grondwettelijke vrijheden. De CPN stemde
steeds tegen de betreffende begrotingspost.260
De CHU stelde zich aanvankelijk (in 1949) buitengewoon terughoudend
op tegenover de BVD. Beernink betoogde dat het bestaan van de dienst in
feite werd verdedigd op grond van communistenvrees. Het was zijns in
ziens een geheime politie die niet paste in het Nederlandse staatsbestel en
die een schending van de staatsinrichting betekende. Hij vroeg zich in eer
ste instantie af, of de dienst niet beter geliquideerd kon worden. In de hieropvolgende begrotingsbehandelingen matigde de CHU haar kritiek, mede
als gevolg van een toezegging van de minister met betrekking tot de parle
mentaire controle op het functioneren van de dienst. De CHU zag evenwel,
anders dan de CPN, geen aanleiding haar stem aan de begrotingspost te ont
houden.261
De overige fracties zagen in het algemeen het belang van het bestaan van
de dienst wel in. Een veel gebruikte term in dit verband was, dat de BVD
'een noodzakelijk kwaad’ was. Dat verhinderde deze fracties overigens niet
in meer of mindere mate forse kritiek te leveren op de dienst. De KVP, bij
monde van Maenen en Bachg, en de VVD, bij monde van Ritmeester, ston
den het meest welwillend tegenover de BVD. De KVP, die haar geestver
wante minister in deze kwestie volmondig steunde, meende dat de meeste
in en buiten het parlement gerezen verdenkingen tegen de BVD met een
korreltje zout genomen moesten worden. Een democratie die zich niet zon
der verzet ter slachtbank wilde laten leiden, had een dergelijk apparaat no
dig. De gemaakte fouten en vergissingen werden toegeschreven aan de
jonge leeftijd van de dienst. Het grote financiële offer van de opbouw van
de BVD aanvaardde de KVP, zoals zij dat ook deed voor Oorlog en Marine,
voor het behoud van de vrijheid.262 Ritmeester meende dat de BVD een
belangrijke taak had. Het was noodzakelijk om afweermaatregelen te ne
men tegen hen, die op gewelddadige wijze het land belaagden. De VVD
stemde in met het beleid van de minister, al drong zij er, evenals de KVP en
de PvdA, op aan de samenwerking van de BVD met burgemeesters en de
procureurs-generaal bij de hoven te verbeteren.263 Met name de samen
werking met Justitie vertoonde in de eerste jaren ernstige gebreken.264
Bijzonder vergaande kritiek was afkomstig van de PvdA en de KNP.
Welter (KNP) stelde dat men een dergelijke dienst slechts tijdelijk kon aan
vaarden. Haar belang moest men niet overdrijven. Hij verwees daarbij naar
zijn ontm oeting met de Franse m inister-president Clem enceau, volgens
wie tot de weinige aantrekkelijke emolumenten van zijn ambt behoorde,
dat men bij het ontbijt een rapport kreeg van de 'Sureté Generale' over wat
ministers, koningen en dergelijke figuren de vorige nacht in Parijs gedaan
hadden. Op W elters' vraag waartoe dat diende, had Clemenceau geant
woord: het was een 'hors d'oeuvre, parfois très apétissant'. Welters bezwa
ren concentreerden zich op de jaarlijkse omvangrijke stijging van de uitga425
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ven en het ontbreken van een m inisteriële verantwoording van deze stij
ging. Na de hierboven reeds gememoreerde tussentijdse verhoging van uit
gaven in 1949 vond voor 1951 een verdubbeling van uitgaven plaats, en wel
van ƒ1.148.000 naar ƒ2.348.000. De begroting voor 1952 voorzag opnieuw in
een aanzienlijke verhoging naar ƒ3.410.000, dit ondanks het feit dat de rege
ring in deze jaren fors bezuinigde. Welter wees erop dat ambtelijke diensten
nu eenmaal de natuurlijke neiging hadden zichzelf uit te breiden, hetgeen
'da capo ad infinitum ' doorging, tenzij de m inister er paal en perk aan
stelde. Het werd daarom hoog tijd dat de Kamer een einde maakte aan de
'paddestoelgroei' van de BVD, te meer nu een geheime dienst principieel
ongewenst was in een democratische staat en een bedreiging vormde voor
de rechtszekerheid van de burgers. Dat de BVD geen executieve bevoegd
heid bezat betekende zijns inziens niets, aangezien andere diensten met
executieve bevoegdheden gebruik maakten van de door de BVD verzamel
de inlichtingen.
Daarnaast verzette het KNP-kamerlid zich sterk tegen de handelwijze
van de minister, waarbij de uitbreiding van de BVD, met de kracht en snel
heid van een woekerplant, niet of nauwelijks werd toegelicht en verant
woord. De minister hoorde de Kamer in te lichten over de bezigheden van
de BVD, en uit te leggen waarom verhogingen noodzakelijk waren. Door de
houding van de minister werd een van de voornaamste grondslagen van
de democratie, het budgetrecht van de Kamer, aangetast. In 1951 trok Welter
hieruit de consequentie: hij onthield zijn stem aan de verhoging van de be
grotingspost.265
De PvdA nam een opvallend kritische houding aan tegenover de BVD,
zonder daaraan consequenties voor de hoogte van de begrotingspost te ver
binden. Ook wekte de handelwijze van de woordvoerder van de PvdA-fractie, Goedhart, verwondering. In de periode 1949-1952 ging hij bij de jaar
lijkse begrotingsbehandeling naar parlementaire begrippen buitengewoon
fel tekeer tegen het functioneren van de BVD.
Bij de begrotingsbehandeling voor 1950 trachtte hij de BVD belachelijk te
maken door vermeende 'mallotige activiteiten' en 'absurde geheim zinnig
heden' uit de praktijk van de BVD te vermelden. Er werd zijns inziens op 's
Rijks kosten 'indiaantje' gespeeld. 'Het bureau van deze dienst is onderge
bracht in een pand in Den Haag, waarvan men het nummerbord verwij
derd heeft. Het personeel van de dienst is het verboden zich voor de ramen
van het gebouw te vertonen en zelfs de typistes van dit bureau hebben de
opdracht om nauwkeurig te verzwijgen, waar zij werkzaam zijn, zodat er in
Den Haag een aantal onschuldige meiskes rondlopen, die, wanneer men
hen vraagt, waar ze werkzaam zijn, blozen en de ogen neerslaan en zeggen:
dat mag ik niet vertellen! Daar hangt een sfeer niet alleen van geheimzin
nigheid, maar van hocus pocus, waartegen ik toch wel bezwaar moet ma
ken. (...) Onlangs heeft deze dienst het nodig geoordeeld een onderzoek in te
stellen naar een dagblad, waarmede ik persoonlijk zeer intieme relaties heb.
Men wilde weten hoeveel salaris de directeur van dit dagblad genoot en of
de leiding van dit dagblad zich veel aan dronkenschap te buiten ging, en
verder of dit dagblad de tekorten van een ander dagblad, nl. De Waarheid,
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financierde. Een dergelijke veronderstelling is dermate mallotig, dat men
thans m.i. ook wel een onderzoek zal kunnen verwachten naar de vraag of
de heer Zandt de uitgaven van het Episcopaat w ellicht financiert.'266
Goedhart concludeerde daarop dreigend de neiging te hebben om de begro
tingspost met ƒ1,- te doen verminderen, maar hij wilde de minister een jaar
respijt geven om ervoor te zorgen dat de BVD een 'normale inlichtingen
dienst' werd, die zijns inziens noodzakelijk was in deze tijd van commu
nistische conspiratie. Toen Teulings in de Eerste Kamer nog eens door
Wendelaar aan de tand werd gevoeld over Goedharts beschuldigingen, ont
kende de bewindsman ten stelligste dat de BVD zich aan mallotigheden te
buiten ging: ’Het zou trouwens zeer kinderachtig geweest zijn het nummerbordje te verwijderen, want wanneer de directie dit gedaan had, dan
zou men toch aan de nummerbordjes van de twee aangrenzende huizen
hebben kunnen zien, welk nummer het betreffende perceel had.'267
In 1950 betoogde Goedhart dat de minister er niet in geslaagd was het
wantrouwen bij de PvdA-fractie tegen de BVD weg te nemen. Gezien de
werkzaamheden van de vijfde colonne van de Sovjet-Unie hier te lande
was een verhoging van de uitgaven weliswaar noodzakelijk, maar de PvdA
had ernstige twijfels over de doelmatigheid en werkmethoden van de BVD.
De BVD-kwestie was voor de PvdA-fractie een hoogst ernstige zaak. Goed
hart merkte opnieuw waarschuwend op dat hier een potentieel conflict lag,
wanneer de m inister de zaak ’è la légère' zou nemen, waarop minister
Teulings hem verwijtend toevoegde: '(...) als U bij het mondeling overleg
was geweest, had U gehoord, dat ik het niet a la légère nam.' Klaarblijkelijk
enigszins geschrokken van deze mededeling stelde Goedhart vervolgens de
goede wil van de minister buiten twijfel, en zag er opnieuw vanaf tegen de
begrotingspost te stemmen, ervan uitgaande dat de minister spoedig de mo
gelijkheid tot parlementaire controle op de BVD zou verbeteren. In 1951
tenslotte bracht Goedhart als bezwaar tegen de BVD ter sprake, dat de perso
neelspolitiek bij deze dienst gekenmerkt werd door een voorkeur voor nietsocialisten. Er was zijns inziens sprake van een mentaliteit die in socialisten
communisten zag.
Een overwegend bezwaar tegen de BVD was in de visie van Goedhart de
keuze van de leiding, die, evenals bij zijn voorlopers BNV en CVD, berustte
bij Einthoven. Goedhart achtte het een ernstige fout dat de regering het
hoofd van de dienst in de loop der jaren had gehandhaafd. Elk jaar drong
hij nadrukkelijk aan op verandering van de leiding. Een motivatie voor
deze specifieke aandrang gaf hij echter nauwelijks. Goedhart stelde slechts
dat er bezwaren waren in de zin, dat ernstig getwijfeld werd aan 'de demo
cratische leiderscapaciteiten' en 'democratische betrouwbaarheid' van het
hoofd.268 Welke achterliggende redenen een rol speelden, bleef onduidelijk.
Vast staat dat Goedhart zelf na de oorlog in aanraking was gekomen met
medewerkers van het BNV, die op onheuse wijze getracht zouden hebben
jegens hem een strafvervolging uit te lokken wegens verraad van illegale
medewerkers. Wellicht kwam Goedhart mede als gevolg van dit optreden
van het BNV tot een negatief oordeel over Einthoven.269 Daarnaast kan de
aandrang van de PvdA -fractie op het ontslag van Einthoven w ellicht
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verklaard worden als reactie op Einthovens gedragingen en uitlatingen tij
dens de Tweede Wereldoorlog. De Jong vermeldt terzake dat betrokkene 'er
sterk-autoritaire opvattingen op na ging houden'.270 In het gijzelaarskamp
Sint Michielsgestel, waar PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters
hem dagelijks meemaakte, zou Einthoven gepleit hebben voor ontbinding
van de politieke partijen en een persoonlijk bestuur door koningin
Wilhelmina na de bevrijding!271
Tegen de kritiek van de PvdA, maar ook van de andere fracties, stelde,
zoals gezegd, vooral minister Teulings zich teweer. Bij zijn eerste begro
tingsbehandeling in 1949 moest Teulings op verschillende vragen het ant
woord schuldig blijven, omdat hij pas zes weken in functie was. Hij zegde
de Kamer toe alle bezwaren nauwgezet te onderzoeken en altijd open te
staan voor vertrouwelijk overleg. De bovengenoemde suggestie van Beer
nink, als zou de BVD een geheime politie zijn, wees hij van de hand. De
BVD was niets anders dan een inlichtingendienst voor de regering. Tevens
distantieerde hij zich van Goedharts badinerende bejegening van de BVD.
Deze zaak moest serieuzer bekeken worden.272
In de daaropvolgende begrotingsbehandelingen voor 1951 en 1952 ging de
minister telkens op het functioneren van de BVD en de gerezen bezwaren
in. Allereerst gaf hij nadere inlichtingen over de taak van de BVD. Hij bena
drukte dat de BVD geen executieve bevoegdheden had, maar voornamelijk
inlichtingen verzamelde. De minister erkende dat de BVD een grote scha
duwzijde kende, vanwege het element van rechtsonzekerheid jegens dege
nen over wie inlichtingen ingewonnen werden. Dit nadeel was echter onaf
scheidelijk aan deze dienst verbonden.
Daarnaast lichtte Teulings, zij het terughoudend, de jaarlijkse verhogin
gen van uitgaven voor de BVD toe. Tegenover Welter stelde hij het onrede
lijk te vinden om te vragen naar de precieze kosten, nu zij voor dit soort
diensten juist niet gegeven konden worden. Op grond van een rapport van
een hoofdaccountant van Binnenlandse Zaken had overleg met Financiën
plaats gevonden en was deze kwestie in de zomer van 1950 in de minister
raad besproken. Het kabinet had vervolgens met de verhoging van uitga
ven ingestemd. Teulings stelde overigens zeer bescheiden geweest te zijn in
zijn financiële verlangens, 'anders had ik trouwens het geld van minister
Lieftinck niet gekregen, dat geef ik U op een briefje’.
De m otivering van de verhogingen van uitgaven was buitengewoon
summier. In 1950 betoogde de minister, dat de dienst in het verleden te
weinig kredieten gekregen had om naar behoren te functioneren. Daarnaast
wees hij op de zich steeds verder toespitsende internationale spanningen.
Hij verwachtte een verhoogde, tegen het Westen gerichte activiteit, in het
bijzonder ter verstoring van de arbeidsvrede. De verhoging van het budget
was bovendien niet slechts een nationale plicht tegenover de Nederlandse
samenleving, maar ook een verplichting in het kader van internationale af
spraken. De versterking van het militaire apparaat tezamen met de bondge
noten verhoogde het spionagerisico, waartegen de BVD optrad. Tegen deze
achtergrond deed de minister een beroep op de Kamer hem het vertrouwen
te schenken.
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In de derde plaats ging de minister steeds uitvoerig in op concrete klach
ten tegen de BVD, die de leden van de beide Kamers naar voren brachten.
De klachten varieerden van onoirbare bemoeienis met de uitoefening van
het geheime kiesrecht tot afluisterpraktijken bij hoge ambtsdragers en voor
aanstaande burgers. De minister verklaarde open te willen staan voor alle
klachten, ten einde deze 'to the bottom' te kunnen onderzoeken, en hij
voegde hieraan bereidwillig toe: '(...) kom persoonlijk met mij praten, want
het gaat hier altijd om tere kwesties.'
Bij de begrotingsbehandeling voor 1951 concludeerde Teulings dat er van
de door Goedhart in 1949 naar voren gebrachte klachten na onderzoek na
genoeg niets was overgebleven. Van een eventuele vervanging van de lei
ding van de BVD wilde Teulings overigens niets weten. En ook bij de begro
tingsbehandeling voor 1952 wees de minister de meeste klachten van de
hand of achtte hij ze uit de lucht gegrepen. Daarbij merkte hij over nega
tieve berichten in de pers het volgende op: 'Men vormt een schrikbeeld van
de BVD, dat niet op concrete feiten steunt. Vervolgens neemt men aan, dat
dit gefingeerde beeld waarheidsgetrouw is, en laat kritiek op of afkeer van
dit beeld blijken. Er wordt aldus onjuiste voorlichting gegeven.' Om zijn ar
gumenten kracht bij te zetten citeerde de bewindsman zelfs uit buitenlandse
commentaren op rapporten van de BVD, die zeer lovend waren. De minis
ter meende de zekerheid te hebben dat de BVD een uitstekende reputatie
genoot in het buitenland. Het was zijns inziens dan ook zeer overdreven te
stellen, dat 'de BVD het werkelijk zo vreselijk stom doet!'
Ten vierde deed de minister aan de Kamer toezeggingen met betrekking
tot een verbetering van de parlementaire controle op het functioneren van
de BVD, en nam vooruitlopend op deze verbetering een aantal opmerke
lijke stappen. Allereerst verklaarde hij zich bereid in een persoonlijk ge
sprek nadere inlichtingen te verschaffen over vermeende klachten tegen de
BVD, zoals hierboven reeds bleek. Van deze mogelijkheid werd echter wei
nig gebruik gemaakt. Daarnaast nodigde hij de voorzitters van de Eerste en
Tweede Kamer en de voorzitters van vooraanstaande fracties in de loop
van 1950 uit voor een bespreking, waarin hij in het bijzijn van de chef van
de BVD een nadere uiteenzetting gaf van de taak en werkwijze van deze
dienst.
De verbetering van de parlementaire controle betrof de instelling van een
kam ercom m issie inzake de inlichtingendiensten, naar het voorbeeld van
de Defensiecommissie. In 1950 verklaarde Teulings zich hiertoe bereid. Hij
kwam daarmee tegemoet aan de verlangens van de meeste kamerfracties.
Teulings wees een commissie van toezicht echter van de hand. Ten aanzien
van de instelling van de kamercommissie stelde hij als voorwaarde dat
deze commissie betrekking zou hebben op alle inlichtingendiensten. Van
daar dat voorafgaand overleg met de collega-ministers noodzakelijk was. In
1951 kon de minister de Kamer mededelen dat hij met de kamervoorzitter
in overleg was getreden, teneinde de meest geëigende vorm voor het over
leg met de Kamer te vinden. Bij de behandeling van het ontwerp van Wet
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag drong Burger (PvdA) zeer na
drukkelijk aan op de instelling van een kamercommissie voor de BVD.273
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Op 25 m aart verklaarde de kamervoorzitter, voorafgaande aan de voort
gezette behandeling van het ontwerp, dat de m inister van Binnenlandse
Zaken zich bereid had verklaard met een commissie uit de Kamer overleg
te plegen omtrent het werk van de BVD. De voorzitter stelde de Kamer
voor te dien einde een vaste commissie in te stellen, welke kortheidshalve
vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst zou kunnen he
ten. Daarmee werd afgeweken van het uitgangspunt van de minister, dat de
commissie betrekking zou hebben op alle inlichtingendiensten. De Kamer
stemde in met de benoeming van de fractievoorzitters van de vijf grootste
niet-communistische kamerfracties tot leden van de kamercommissie.274
Een ongelukkig incident dat zich vlak voor de begrotingsbehandeling
voor 1952 voordeed, deed de kritiek in het parlement echter weer volop op
laaien. De regering achtte het in oktober 1951 noodzakelijk om 'enige gege
vens omtrent in Nederland geconstateerde spionnage-activiteit ter publica
tie aan het ANP te verstrekken'.275 Het persbericht van de regering bevatte
mededelingen over de ontmaskering van een vermeend netwerk van Tsje
chische spionage in Nederland en België. De facto beschreef de publikatie
voornam elijk de handel en wandel van een Tsjechische spion in N eder
land, die opereerde onder de codenaam Rosa. Inhoudelijk had het verhaal
het niveau van een derderangs detective-roman. Het geheel maakte een
zeer onbenullige indruk. Zo werd nauwkeurig beschreven hoe Rosa berich
ten doorgaf in ogenschijnlijk lege sigarettendoosjes of op papiertjes beves
tigd met kauwgom in een toilet. In het parlement oordeelden de woord
voerders unaniem dat de BVD zich door deze publikatie belachelijk had
gemaakt. Beernink (CHU) merkte op dat het kennelijk de bedoeling van de
regering was geweest vlak voor de begrotingsbehandeling aan het volk te
tonen, hoe belangrijk de BVD wel niet was! Deze opzet was echter volledig
mislukt. De publikatie had slechts op de lachspieren gewerkt.276
Minister Teulings erkende dat er fouten waren gemaakt. De publikatie
was op zijn initiatief tot stand gekomen. Het doel ervan was het volk duide
lijk te maken dat er ook in ons land gevaren dreigden, die niet onmiddellijk
aan de dag traden. Ter verontschuldiging stelde Teulings dat de beslissing
over de vraag 'al of niet publiceren' hem zo had beziggehouden, dat de
wijze van mededeling onvoldoende zijn aandacht had gekregen. Uit publicistisch-psychologisch oogpunt was de publikatie inderdaad niet geslaagd te
noemen, al vond Teulings zelf het niet een 'zo vreselijk denderend dwaas
verhaal'. De minister erkende een fout gemaakt te hebben. Ten stelligste
ontkende hij echter dat de publikatie een stunt voor de begroting was.277
Terwijl de overheid vóór de Tweede W ereldoorlog slechts op zeer be
perkte schaal en nauwelijks georganiseerd de taken van een inlichtingen
dienst verrichtte, betekende de instelling van de BVD in 1949 de introductie
van een nieuwe, met aanzienlijke financiële middelen toegeruste en strak
georganiseerde inlichtingen- en veiligheidsdienst binnen het centrale over
heidsapparaat. De beide Kamers der Staten-Generaal konden in de beginja
ren van de dienst maar moeilijk wennen aan deze 'nieuwe’ overheidstaak.
De BVD werd door de meeste kamerfracties met grote argwaan bejegend,
hetgeen versterkt werd door geruchten over het gebrekkig functioneren van
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de dienst, die ten dele het gevolg waren van een slechte samenwerking met
justitiële autoriteiten, en ten dele samenhingen met het geheime karakter
van de werkzaamheden.
Niettemin werd de uitbouw van de BVD in de jaren 1949-1952 door de
Kamers niet gedwarsboomd. De Koude Oorlog, de daarmee gepaard gaande
communistenvrees - de angst voor een communistische vijfde colonne - en
de verdragsverplichtingen voortvloeiend uit het Atlantisch Pact bleken een
ideale voedingsbodem voor de groei van deze 'on-Nederlandse' dienst te
zijn. Een ruime kamermeerderheid benadrukte, ondanks de scherpe kritiek
op het functioneren van de BVD, de noodzaak van zijn bestaan.
Van de verantwoordelijke bewindslieden getroostte zich vooral minister
Teulings buitengewoon veel moeite om het imago van de BVD te verbete
ren en de aanzienlijke verhogingen van de uitgaven mogelijk te maken.
Binnen het kabinet had de minister hiermee weinig moeite. Slechts een en
kele maal werd de BVD aan de orde gesteld in de ministerraad. In 1950 be
sprak de raad de resultaten van een 'penetratie-oefening' op de departemen
ten, waarbij een vergaand gebrek aan beveiligingsmaatregelen aan het licht
kw am .278 In 1951 verlangde de raad van de minister een verantwoording
van de noodzakelijke verhogingen van uitgaven. Nadat de minister in een
nota aan de raad de verhogingen nader had toegelicht, aanvaardde de mi
nisterraad de BVD-begroting zonder verdere discussie.279
In het parlement daarentegen had de minister grote moeite zijn beleid te
verdedigen. Het geheime karakter van de dienst verhinderde de bewinds
man gedetailleerd in te gaan op de geuite kritiek. Vandaar dat hij mogelijk
heden schiep voor vertrouwelijk overleg. De instelling van een kam er
commissie deed de parlementaire kritiek merkbaar verminderen. De verbe
terde parlementaire controle op de BVD bleek een doeltreffend instrument
om de dienst aanvaardbaar te maken, hoewel deze moeilijk inpasbaar was
in de democratische rechtsorde.
De totstandkoming van de Bescherming Bevolking
In leid in g
De mensheid m aakte in de twintigste eeuw kennis met het verschijnsel
'totale oorlog'. Niet langer beperkte de oorlog zich tot een strijd tussen mili
tairen; de burgerbevolking werd rechtstreeks in de strijd betrokken. De me
chanisatie van de legers, waardoor de industrie grote betekenis kreeg voor
het oorlogspotentieel, en de ontwikkeling van het luchtwapen na 1918
brachten mee dat fabrieken, installaties en verkeersm iddelen belangrijke
doelwitten werden van aanvallen. Daarnaast kende de moderne oorlogvoe
ring aanvallen op burgerdoelen, teneinde het moreel van de bevolking te
ondermijnen. De ontwikkeling van de atoombom ten slotte maakte de drei
ging voor de burgerbevolking nog groter.280 Reeds in de jaren dertig van
deze eeuw groeide het bewustzijn van de gevaren voor weerloze burgers in
geval van een oorlog. In 1936 kwam de Wet tot bescherming van de bevol
king tegen luchtaanvallen, Stbl. 302, tot stand. De Tweede W ereldoorlog
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bewees èn het nut èn de ontoereikendheid van de op deze wet berustende
organisatie. Op 25 februari 1947 stelde de minister van Binnenlandse Zaken,
Beel, een commissie in onder voorzitterschap van F.R. Mijnlieff, belast met
de leiding van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van het departe
ment van Binnenlandse Zaken. De commissie kreeg tot taak de problema
tiek van de burgerlijke verdediging te onderzoeken en een wettelijke rege
ling voor te bereiden. Eind 1947 werd het rapport uitgebracht Tot nieuwe
initiatieven van de regering leidde het echter niet. Aanvankelijk werd met
de opbouw van een nieuwe organisatie geen haast gemaakt. Op 28 maart
1949 werd het vraagstuk van de burgerlijke verdediging voor het eerst in de
ministerraad aan de orde gesteld door minister In ’t Veld. Hij drong erop
aan in navolging van Engeland een civiele dienst voor te bereiden. Het ont
breken ervan was zijns inziens in 1940 het zwakste punt van de defensie ge
weest. Minister Van Maarseveen stelde zich terughoudend op. Hij deelde de
raad mee dat de minister van Binnenlandse Zaken destijds (1947) een voor
stel van de com m issie-M ijnlieff had ontvangen dat vele m iljoenen zou
vergen. Het verdiende de voorkeur te volstaan met een 'bepaalde mate van
uitvoering' van de bestaande Luchtbescherm ingswet. M inister-president
Drees stelde tenslotte voor een kleine ministeriële commissie uit de raad te
vormen ter bestudering van de verschillende vraagstukken. De raad stemde
hiermee in.281
M inister Teulings merkte later op, dat in 1949 voor de regering het
wachtwoord gold: 'Kalmpjes aan en er in het publiek niet te veel over pra
ten, want daarmee maak je de mensen maar ongerust.'282 In de begroting
voor 1950 werd gesteld dat het beleid erop gericht was de totstandkoming
van nieuwe wettelijke regelingen vooreerst te laten rusten, en de organisa
tie van de bescherming van de bevolking aan de hand van ervaringen uit
binnen- en buitenland voor te bereiden. Daartoe werd aan de burgemeesters
een leidraad toegezonden en werden op plaatselijk en provinciaal niveau
reeds plannen opgesteld.283 De Tweede-Kamerleden De Loor (PvdA) en
Ritmeester (VVD) drongen bij de minister eind 1949 op spoed aan en op
meer openbaarheid.284
In de loop van 1950 raakte het vraagstuk van de burgerlijke verdediging
in een stroom versnelling. De aanvankelijke tijdschema's voor de opbouw
van de organisatie werden aangepast als gevolg van het uitbreken van de
Korea-crisis en het verhogen van de defensie-inspanningen binnen het At
lantisch Pact. Bovendien, zo merkte Teulings op, toonde de bevolking grote
belangstelling voor de burgerlijke verdediging. In juni 1950 installeerde mi
nister Teulings de ambtelijke interdepartem entale coördinatiecom m issie
voor de burgerlijke verdediging, opnieuw onder (waarnemend) voorzitter
schap van Mijnlieff.285 De coördinatiecommissie had tot taak een zorgvuldi
ge planning voor het gehele land te maken, waarbij voorstellen betreffende
verduistering, schuilplaatsen, opleiding, taken van particuliere en over
heidsdiensten, voorlichting, en betreffende wettelijke voorzieningen ge
daan zouden worden. Al in december 1950 bood de commissie haar eerste
en uitvoerige rapport aan.
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Inmiddels had minister Teulings in oktober 1950 de Tweede Kamer een
Nota inzake de burgerlijke verdediging toegezonden, die bij de behandeling
van de begroting voor 1951 in november 1950 besproken werd. Het boven
genoemde rapport van de coördinatiecom m issie vormde vervolgens in
hoofdzaak de basis voor een wijziging van het begrotingshoofdstuk V der
rijksbegroting voor 1951 betreffende 'uitgaven voortvloeiende uit de bur
gerlijke verdediging', welke in juli 1951 bij de Kamer werd ingediend, en
waarvan de schriftelijke en mondelinge behandeling in november 1951
plaatsvond.
Hierop aansluitend werden in januari 1952 vier wetsontwerpen inge
diend inzake de burgerlijke verdediging, die de nodige wettelijke voorzie
ningen voor de opbouw van de organisatie boden. Met de behandeling er
van werd grote spoed betracht. De openbare behandeling vond plaats op de
laatste dag van de gewone zitting 1951-1952 in de Tweede èn Eerste Ka
m er.286
Ondanks enige vertraging, ontstaan door de kabinetscrisis van 1951 en
door problemen bij het opstellen van de wetgeving, kon aldus binnen de
periode 1948-1952 het bouwwerk van de burgerlijke verdediging, vanaf 1952
Bescherming Bevolking genoemd, geheel opgetrokken worden.
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op bovengenoemde nota.
De wijziging van de begroting en de vier wetsontwerpen zullen behandeld
worden in het volgende deel uit de serie Parlem entaire geschiedenis van
N ederland na 1945.
De nota inzake de burgerlijke verdediging
Alvorens de Nota inzake de burgerlijke verdediging in oktober 1950 de
Tweede Kamer bereikte, werden in de ministerraad verschillende discussies
gevoerd over de opzet van de burgerlijke verdediging. Op 13 maart 1950 be
sprak de raad een eerste notitie van de minister van Binnenlandse Zaken
over de organisatie van de burgerlijke verdediging. De minister-president
sprak de vrees uit dat de voorstellen een stroom van uitgaven ten gevolge
zouden hebben. Dringend verzocht hij de raad op dat moment geen grote
uitgaven te aanvaarden. Minister Teulings verzekerde echter dat de voor
stellen slechts de vorming van een kaderorganisatie beoogden, die de
grondslag van de organisatie van de burgerlijke verdediging zou kunnen
leggen. De raad stemde daarop met de onderhavige nota in.287
Op 16 oktober 1950 besprak de raad vervolgens de ontwerp-nota inzake de
burgerlijke verdediging, die volgens de verantwoordelijke bewindsman was
opgesteld om tegemoet te komen aan de aandrang in het parlement om
meer te vernemen over de voorbereiding van de burgerlijke verdediging.
Minister-president Drees greep opnieuw de gelegenheid aan om te waar
schuwen voor de financiële gevolgen. Hij verwees daarbij naar een tijdens
afwezigheid van Teulings onder verantwoordelijkheid van minister Van
Schaik aan de raad toegezonden ’nota-Mijnlieff', waarin de kosten geraamd
werden op ƒ250 è 300 miljoen. Voor de burgerlijke verdediging zouden vol
gens deze nota 400.000 mensen nodig zijn, van wie 10% met een volledige
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dagtaak. Minister Lieftinck achtte dit onmogelijk, gelet op de enorm hoge
kosten en de moeilijkheden om tegelijkertijd geschikt personeel te werven
voor zowel de militaire als de burgerlijke verdediging. Lieftinck wilde de
burgerlijke verdediging liever beperken tot een effectieve organisatie van de
brandweer en de geneeskundige diensten, met meer aandacht voor de zelf
bescherming van de burgers. De personele invulling diende te geschieden
door het aantrekken van vrijwilligers en eventueel door het instellen van
een burgelijke dienstplicht. Binnenlandse Zaken moest volgens Lieftinck
een nieuwe nota opstellen. Drees benadrukte dat van groot belang was of
men slechts voorbereidingen trof om het benodigde personeel in noodge
vallen op te roepen, dan wel de mensen geheel vrij wilde houden voor het
werk. Van Schaik stelde een samenwerking van m ilitaire en burgerlijke
verdediging voor.
Teulings distantieerde zich volledig van de nota-Mijnlieff. Zijn nota gaf
slechts 'een overzicht aan de Kamer om een indruk te geven'. Voordat over
het personeel beslist kon worden, moest eerst de organisatie bekend zijn.
Teulings verwierp de voorstellen van Lieftinck. Men kon de burgerlijke
verdediging niet overlaten aan de brandweer. Eén organisatie, waarin ver
schillende diensten samenwerkten, was noodzakelijk. Hij erkende dat een
en ander forse kosten met zich mee zou brengen. De argumenten van Teu
lings overtuigden de raad, die de ontwerp-nota aanvaardde. Op behendige
wijze had Teulings voorlopig het heikele thema van de kosten en het per
soneel omzeild. Niettemin drong premier Drees er tot besluit van de bespre
king op aan, om voorstellen voor te bereiden over de omvang van het per
soneel, ook wel ’het manpowervraagstuk’ genoemd.288
In de aan de Kamer toegezonden Nota inzake de burgerlijke verdedi
ging289 gaf minister Teulings allereerst een begripsomschrijving. De natio
nale verdediging bestond uit twee gelijkwaardige bestanddelen: de militaire
en de burgerlijke verdediging. Bij de laatstgenoemde verdediging diende
onderscheid gemaakt te worden tussen de burgerlijke verdediging in enge
zin en die in ruime zin. Onder verdediging in enge zin werd de passieve
(niet-m ilitaire) bescherm ing van de burgerbevolking, haar eigendommen
en staatseigendom m en tegen vijandelijke aanvallen verstaan, terwijl de
verdediging in ruime zin gericht was op de algehele instandhouding van
het m aatschappelijk leven, waarbij gedacht kon worden aan energievoor
ziening, verkeersvoorziening, voedselvoorziening e.d. De minister droeg
de verantwoordelijkheid voor de burgerlijke verdediging in enge zin. De
nota en de komende wettelijke voorzieningen zouden hierop betrekking
hebben. Vervolgens gaf de minister in hoofdlijnen een overzicht van de
maatregelen, die bij de opbouw van de organisatie van de burgerlijke ver
dediging getroffen zouden worden.
Ten eerste moest voor een doeltreffende organisatie een nauwkeurig
beeld verkregen worden van de calamiteiten, die de gemeenten zouden
kunnen treffen. Op grond van overleg met militaire autoriteiten was een
lijst opgesteld van de maximum tonnages aan bommen, waarmee de ge
meenten per aanval rekening moesten houden. Uit buitenlandse onderzoe
ken was gebleken hoeveel ton bommen per vierkante kilometer kon wor434
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den afgeworpen en welke soort bommen een maximaal effect bereikten.
Met een beperkt gebruik van de atoombom diende eveneens rekening ge
houden te v/orden. Aan de hand van deze gegevens kon men, uitgaande
van de ongunstigste mogelijkheid, globaal berekenen hoeveel branden zou
den ontstaan, hoeveel slachtoffers zouden vallen, en hoeveel woningen
onbruikbaar zouden worden. Deze gegevens boden richtlijnen die de grond
slag vormden voor de organisatie.290
Tegen deze achtergrond was het vervolgens de bedoeling van de minister
de gemeenten in te delen in zg. 'A-gemeenten' en 'B-kringen'. In de prak
tijk zouden ongeveer 50 A-gemeenten doelwit kunnen zijn van grote aan
vallen. De overige 960 gemeenten werden samengebracht in 70 B-kringen.
Aangezien niet elke gemeente geheel 'self-supporting' kon zijn, zou een al
gemene rijksreserve worden gevormd, bestaande uit mobiele colonnes van
brandw eer, geneeskundige dienst, opruimdienst, hersteldienst, etc. De Bkringen konden in beginsel niet rekenen op hulp van A-gemeenten en mo
biele colonnes, wel op hulp van aangrenzende kringen. Voor de B-kringen
was reeds voldoende potentieel aanwezig om aan calamiteiten het hoofd te
bieden en hulp te bieden aan A-gemeenten, mits aan drie voorwaarden
voldaan werd: 1) gecentraliseerde bevelvoering; 2) perfecte telecommunica
tie; 3) grote paraatheid en mobiliteit. Voor de opbouw van deze organisatie
was een hogere leiding nodig, uitgeoefend door de Commissaris der Konin
gin, en uiteindelijk door de minister van Binnenlandse Zaken.
Een coördinatiecommissie zou op korte termijn een zorgvuldige plan
ning opstellen en wettelijke voorzieningen ontwerpen. Naast de technische
organisatie was het van even groot belang om de weerbaarheid en het mo
reel van de bevolking te versterken. De bevolking diende op de hoogte te
zijn van de mogelijke gevolgen van een oorlog, en tegelijkertijd vertrou
wen te hebben in de organisatie en de leiding. Uitvoerig overleg was gaande
over de door de overheid te geven voorlichting. De aanstelling van perso
neel zou plaatsvinden indien de organisatievorm vaststond en het beno
digde materieel aanwezig was.
Bij de parlementaire behandeling van de nota vonden de meeste fracties
dat de opbouw van de burgerlijke verdediging veel te traag verliep 291 Zo
stelde de VVD'er Ritmeester: 'De organisatie is niet alleen te Iaat, ze is veel
te laat (...).' En Verkerk (ARP) voegde daar aan toe: 'Zorgwekkend is het
weinige of niets, dat de bevolking in de hand heeft, wanneer de organisatie
thans in werking zou moeten treden.'292 Zij drongen bij de minister aan op
grote spoed. Daarnaast achtte een aantal fracties, waaronder PvdA en ARP,
de nota te vaag en abstract. De verschillende onderwerpen waren nog niet
uitgew erkt en de doelstelling van de burgerlijke verdediging was niet
duidelijk. De KVP-fractie had waardering voor de nota, maar vroeg zich af
of het niet een papieren zaak zou blijven. De PvdA- en VVD-fractie bena
drukten, dat de zelfbescherming het zwaartepunt van de burgerlijke verde
diging moest zijn. Veel hing af van de mentaliteit van de bevolking.
Ritmeester haalde bij de openbare behandeling van de nota fel uit naar de
minister en zijn plannen. Hij ervoer de nota als een 'geweldig getheoreti
seer'. Als men de praktijk van bombardementen met felle branden en hon-
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derden doden en gewonden had meegemaakt, dan wist men dat slechts
weinigen in staat waren de geestkracht en discipline op te brengen die de
nota bij de bevolking veronderstelde. Veeleer waren speciaal opgeleide
brandweerlieden, 'kalme welbewuste mannen en ook vrouwen', nodig in
plaats van burgers. In het kader van de zelfbescherming moest het eerste be
ginsel zijn, dat de woningen een belangrijke luchtdruk bij een bominslag
konden weerstaan. De nieuwe, zo goedkoop mogelijk gebouwde woningen
waren echter niet bestand tegen luchtbombardementen. Ritmeester verweet
de minister, die gezegd had dat de zelfbescherming een van de hoekstenen
van de burgerlijke verdediging was, dat hij hieraan niets gedaan had.
Verkerk achtte het hoofddoel van de burgerlijke verdediging, te voorko
men dat de bevolking tijdens oorlogshandelingen haar verstand verloor.
Dat hing volgens hem af van de paraatheid van de organisatie en het ver
trouwen dat de bevolking in de organisatie stelde. Dat vertrouwen moest
echter nog geboren worden. Daarnaast waren voor het slagen van de organi
satie de uitschakeling van de vijfde colonne en de effectuering van de
luchtverdediging noodzakelijk. Verkerk bepleitte een volledige inschake
ling van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag (NISWG) bij de orga
nisatie.
Dassen (KVP) nam zijn geestverwante minister in bescherming. Hij prees
de minister met zijn logisch doordachte plan, aan de hand waarvan men tot
detaillering kon overgaan. Extern diende benadrukt te worden, dat de bur
gerlijke verdediging zou afhangen van de bereidheid van de bevolking tot
zelfbescherming. Dassen onderkende de noodzaak van een strakke organi
satie in dichtbevolkte regio’s. Hij meende echter dat burgemeesters van
plattelandsgemeenten de mogelijkheid moesten hebben de organisatie aan
te passen 'aan de speciale mentaliteit der bevolking en de zeer uiteenlopen
de bebouwingswijze van de gemeente en haar onderdelen'. Ook hij pleitte
voor de inschakeling van het NISWG in de organisatie.
W elter (KNP) was eveneens lovend over de regeringsvoorstellen. Met
vertrouwen zag hij de verdere uitwerking tegemoet. Beernink (CHU) vond
dat de bevolking nog te weinig was opgevoed in de richting van zelfbe
scherming. Zij zou tijdig door een uitgebreide voorlichting hiervoor geïnte
resseerd moeten worden. In theorie was de zaak goed opgezet. De bevolking
diende voldoende vrijw illigers te leveren, al betw ijfelde hij of aan een
dienstplicht te ontkomen viel. Tuin (PvdA) achtte het psychologisch van
groot belang dat in wijkverband meteen met de organisatie begonnen werd.
Bovendien stelde hij voor dat de Kamer het niet-ambtelijk element in de
coördinatiecommissie zou vertegenwoordigen. Gortzak (CPN) tenslotte zag
de beste burgerlijke verdediging in het verminderen van de bewapening,
het scheppen van welvaart voor het volk en het behoud van de vrede.
Minister Teulings trachtte allereerst het verwijt te weerleggen, dat men
met de organisatie van de burgerlijke verdediging veel te laat begonnen
was. Pas nadat een duidelijk beeld van de organisatie was verkregen, kon
aan nieuwe wettelijke regelingen worden gewerkt. De bevolking zou haar
medewerking en vertrouwen pas kunnen geven, zodra zij wist, welke geva
ren bestonden en welke goed uitgeruste organisatie daar tegenover zou
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staan. Derhalve zou een beroep op de bevolking gedaan kunnen worden als
de plannen klaar waren en het materieel beschikbaar was. In de tussentijd
zou de Luchtbeschermingswet van 1936 de nodige ruimte bieden. De minis
ter beaamde dat het zwaartepunt lag bij de zelfbescherming. De bevolking
zou zelf de handen uit de mouwen moeten steken: 'Geestkracht, discipline
en zelfbescherming zijn de hoekstenen, waarop de gehele burgerlijke ver
dediging moet rusten.' De zelfbeschermingsmaatregelen zouden bij voor
keur door vrijw illigers moeten worden uitgevoerd, maar bij een tekort
hieraan zou als 'ultimum remedium' gedacht kunnen worden aan een
dienstplicht ten behoeve van de burgerlijke verdediging. Inzake de vorm
van die dienstplicht en de inschakeling van het NISWG wenste de be
windsman het oordeel van de coördinatiecommissie af te wachten.
Het zwaartepunt van de organisatie lag volgens Teulings bij de gemeente,
met name bij de burgemeester. Maar de burgerlijke verdediging was niet
een zuiver gem eentelijke aangelegenheid; zij moest door onderlinge sa
menwerking en coördinatie, en waar nodig door een gemeenschappelijke
leiding, tot één nationaal geheel worden samengesmeed. Teulings beoogde
dan ook geen centralisatie, maar een doelmatige, totale organisatie, waarin
iedere instantie naar eigen vermogen meewerkte. Voor leden van de Ka
mer was er in een uitvoerend orgaan als de coördinatiecom m issie geen
plaats. Wel zegde hij voortdurend overleg met de volksvertegenwoordiging
toe. De minister gaf nog een overzicht van hetgeen er tot op dat moment op
centraal en decentraal niveau was bereikt. Hij erkende dat de meeste basis
plannen nog niet gereed waren. Hij hoopte vóór 1 juli 1951 klaar te zijn met
de wetsontwerpen. Aan de Kamer vroeg de bewindsman tenslotte om eens
gezind en gezamenlijk te handelen. Ritmeester spoorde de minister daarop
in derde termijn aan met de woorden 'tempo, tempo, tempo’.
Tot slot
Hoewel de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag en de uit
bouw van de BVD formeel niet exclusief tegen het communisme waren ge
richt, werd het beleid inzake openbare orde en veiligheid ongetwijfeld in
hoge mate door anticommunistische sentimenten ingegeven. De commu
nisten lieten ook geen gelegenheid voorbij gaan in het parlement hierop te
wijzen, waardoor de tegenstellingen extra werden aangescherpt. Ook de zorg
voor een doeltreffende burgerbescherming werd vooral ingegeven door de
vrees voor Sovjetagressie, die zou kunnen escaleren tot een nieuw conflict
op wereldschaal, waarbij de burgerbevolking niet buiten schot zou blijven.
Daarnaast hadden de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog bewezen, dat
de bestaande organisatie van de burgerbescherming ontoereikend was.
Hoewel in het parlement, de CPN uitgezonderd, weinigen twijfelden aan
de noodzaak van een regeling van het bijzonder optreden van het burger
lijk gezag in buitengewone omstandigheden, zou de Wet buitengewone be
voegdheden burgerlijk gezag pas in juni 1952 worden vastgesteld. Ondanks
het dreigende rode gevaar wenste het parlement zorgvuldig met de demo-
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cratische vrijheden om te springen, zeker als een mogelijke beperking van
deze vrijheden in het geding was.
Hetzelfde gold voor de parlementaire beoordeling van de onstuimige
ontwikkeling van de BVD. Naast de CPN onderscheidden de PvdA en de
KNP zich door scherpe kritiek op de veiligheidsdienst, waarvan de activitei
ten door het parlement niet te controleren waren. Pas door de instelling van
een kamercommissie wist minister Teulings de druk van de ketel te halen.

Ambtenarenzaken
Inleiding
De zorgwekkende financieel-economische omstandigheden van de eerste
jaren na de Tweede Wereldoorlog vormden voor de regering een overwe
gend beletsel om een aanzienlijke verbetering van de financiële positie van
het actieve en gepensioneerde overheidspersoneel te realiseren. Voor een
dergelijke verbetering was alle aanleiding, nu de positie van grote groepen
ambtenaren, oud-ambtenaren en nagelaten betrekkingen in deze jaren vrij
algemeen, zoals hieronder zal blijken, als uiterst benard gekenschetst werd.
Op aandrang van de Kamers trof de regering enige maatregelen ter verho
ging van salarissen en pensioenen. In de navolgende paragrafen worden de
totstandkoming van de maatregelen en de beoordeling ervan door de Ka
mers besproken. Afzonderlijke aandacht gaat daarbij uit naar de topsalarissenkwestie, welke het kabinet-Drees-Van Schaik enkele gevoelige politieke
nederlagen bezorgde doordat een kamermeerderheid tot twee keer toe de re
gering terugfloot. Ook de rechtspositie van ambtenaren vormde een jaar
lijks terugkerend onderwerp van debat in het parlement. In de laatste para
graaf komt de discussie over het herstel van het georganiseerd overleg aan
de orde.
Het salarisbeleid
Het overheidssalarisbeleid in algem ene zin
In de eerste jaren na de bevrijding was door de ambtenarenbonden flinke
strijd gevoerd voor verbetering van de financiële positie van hun achter
ban. Zij wezen daarbij op de reële daling van de salarissen in vergelijking
tot de salarissen in de jaren 1938-1939 en de toenemende achterstand van de
ambtenarensalarissen ten opzichte van de lonen in het bedrijfsleven. Ook
in het parlement werd herhaaldelijk gepleit voor verbetering van de finan
ciële positie van het overheidspersoneel.293 Deze aandrang van bonden en
parlement op de regering leidde in de jaren 1945-1948 tot enkele aanpas
singen, waardoor een gedeelte van de achterstand ten opzichte van de vrije
sector werd ingelopen. Een van deze maatregelen was de technische herzie
ning van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksam btenaren (BBRA),
waarover in de loop van 1948 door de regering en de bonden in de salaris438
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commissie ad hoc in algemene zin overeenstemm ing was bereikt. Door
deze herziening werd onder meer een nieuw rangenstelsel ingevoerd,
waaronder de 'A-rangen' (commies-A, Hoofdcommies-A, etc.). Het aantal
salarisschalen werd tot 154 verminderd en de looptijd van de schalen werd
verkort. Daarnaast werd enige verbetering aangebracht in de salarispositie
van bepaalde groepen overheidspersoneel, zoals wetenschappelijke func
tionarissen (o.a. hoogleraren), verplegend personeel en hogere functionaris
sen in de ambtelijke dienst. Bovendien werd de afzonderlijke (lagere) salarisregeling voor ongehuwden afgeschaft en werd de tweejaarlijkse weddeverhoging vervangen door een jaarlijkse.294 De herziening zou met terug
werkende kracht per 1 januari 1948 ingaan. Het duurde nog tot 20 juni 1949
vooraleer het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 (BBRA
1948) vastgesteld werd. Toen het niet mogelijk bleek de afkondiging van het
nieuwe Bezoldigingsbesluit nog in 1948 te doen plaatsvinden, werden in
december 1948 voorschotten toegekend op de nieuwe salarisregelingen. Het
BBRA 1948 verving het gelijknamige besluit van 1934.295 Het zou tot 1984 de
basis vormen voor de bezoldiging van rijksambtenaren.
Afgezien van deze verbeteringen, die in 1949 van kracht werden, zou in
de periode Drees-Van Schaik de achterstand van de ambtenaren op de werk
nemers in de particuliere sector niet verkleind worden. Wel volgden de
ambtenarensalarissen de loonontwikkeling in de marktsector. De loonrondes in de jaren 1948-1951 vonden hun oorzaak in de stijging van het alge
meen prijsniveau. Het betrof nominale verhogingen, bedoeld om de koop
kracht op peil te houden.296 Evenals de loontrekkenden ontvingen alle
ambtenaren in november 1948 de zogenaamde Joekes-gulden, een toeslag
van een gulden per week ter compensatie van de vermindering van de sub
sidies op levensmiddelen; in januari 1950 5% salarisverhoging in verband
met de gestegen prijzen na de devaluatie; en in september 1950 5% salaris
verhoging als gevolg van de gestegen kosten van levensonderhoud na het
uitbreken van de Korea-crisis.297 In 1948, 1949 en 1950 ontvingen de ambte
naren ook nog een 2% gratificatieregeling. Ook hier was het bedrijfsleven
hen in voorgegaan.
Aparte vermelding verdient het gemeentelijk bezoldigingsbeleid. Dat was
van oorsprong onderwerp van autonoom bestuur. Op grond van art. 126
Ambtenarenwet oefende de Kroon echter sinds 1929 in toenemende mate
toezicht uit op de rechtspositieregelingen van lagere overheden. De na
weeën van de Tweede Wereldoorlog noopten tot een steeds verdergaand in
grijpen in de loonvorming door middel van een stringent toezicht op het
bezoldigingsbeleid van de lagere overheden. De circulaires van de minister
van Binnenlandse Zaken, waarin hij de lagere besturen verzocht maatrege
len te nemen overeenkomstig de rechtspositieregelingen voor het rijksper
soneel, hadden veel weg van dwingende bevelen. Hierdoor kwam er gelei
delijk aan een grote mate van uniformiteit in de bezoldiging van rijksper
soneel en het personeel van de lagere overheden. Binnen dit kader is het
verklaarbaar dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Beel, bij
beschikking van 26 november 1946 een 'commissie van advies inzake de be
zoldiging van het gem eentepersoneel' instelde, naar haar voorzitter de
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commissie-Ubink genoemd.298 Op 26 april 1948 bracht deze commissie haar
rapport uit. Als uitgangspunt werden de salarissen van het gemeentepersoneel procentueel afgestemd op het salaris van de gemeentesecretaris, dat dus
een 'spilfunctie’ kreeg.299 Na overleg met de minister van Financiën nam
minister Van Maarseveen in de tweede helft van 1948 de richtlijnen van de
commissie-Ubink over, en zond in januari 1949 circulaires aan de colleges
van Gedeputeerde Staten waarin deze richtlijnen dwingend opgelegd wer
den. De ’Ubink-normen' zouden tot het eind van de jaren zeventig be
palend zijn voor het gemeentelijk bezoldigingsbeleid.
A m btenaren:

'intellectuele onderbetaalden'

In de volksvertegenwoordiging werd bij de begrotingsbehandelingen her
haaldelijk geklaagd over de trage gang van zaken op het departement met
betrekking tot het salarisbeleid.300 Zo merkte Stapelkamp in 1948 op, refe
rerend aan het uitblijven van de herziening van het Bezoldigingsbesluit en
van de maatregelen naar aanleiding van het rapport-Ubink: 'Ik kan de Mi
nister derhalve niet genoeg op het hart binden: werk deze zaak nu toch snel
af en laat u niet te veel in slaap, althans in een tevreden stemming wiegen
met de verontschuldiging, dat de materie zo uitgebreid en uitzonderlijk ge
compliceerd is. Dat geldt ook voor salarisherzieningen in het particuliere
bedrijfsleven en daar weet men die toch wel vlug af te handelen. Ik begrijp
de reden niet, waarom dit bij het Overheidspersoneel altijd zo traag en lang
zaam moet verlopen! Zijn de tegenwerkende krachten hier zoveel sterker?'301 De opeenvolgende bewindslieden wezen er steeds op dat het gehele
am btenarenvraagstuk na de bevrijding voortdurend in beweging was,
hetgeen een geweldige krachtsinspanning van het departement vergde. Het
aantal gespecialiseerde ambtenaren voor dit werk was beperkt. De materie
was van nature ingewikkeld en veelomvattend, en vorderde veelal inter
departementaal overleg. Voor het bezoldigingsbeleid van het personeel van
lagere overheidsorganen was bovendien de medewerking van dat personeel
vereist, hetgeen tot vertraging kon leiden. Tenslotte had de herhaalde wis
seling van de politieke leiding van het departement een zekere vertraging
op onderdelen veroorzaakt.302
Inhoudelijk richtte de parlem entaire kritiek zich voornam elijk op de
achterblijvende ontwikkeling van de am btenarensalarissen ten opzichte
van de lonen in het bedrijfsleven. Bij de begrotingsbehandeling in 1948
merkte Welter (KNP) op dat de herziening van het Bezoldigingsbesluit geen
oplossing bracht voor het aloude probleem van de bezoldiging der ambtena
ren, van wie een groot gedeelte niet anders dan 'intellectuele onderbetaalden’ genoemd kon worden. Een werkelijke oplossing kon volgens Welter
niet bereikt worden door salarisherziening met behoud van de bestaande
organisatie, maar slechts door een meer doelmatige organisatie, gepaard
gaande met een beperking van het aantal ambtenaren.303 Dassen (KVP)
waarschuwde voor de nivellerende werking van de salarisregelingen van
de afgelopen jaren. 'Bij alle salarisverbeteringen der laatste jaren hebben de
middelbare en de hogere ambtenaren steeds een geringere verhoging gekre440
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gen dan de lagere functionarissen. (...) Ik meen hiertegen nadrukkelijk te
moeten waarschuwen, omdat dit systeem gevaren heeft, die zich eerst op
langere termijn zullen openbaren. Ik waarschuw er ook tegen, omdat juist
bij de salarispolitiek van het Overheidspersoneel zo gemakkelijk - terecht of
ten onrechte - de indruk gewekt wordt van toepassing van de sluitposttheorie, waarvan ik persoonlijk deze Regering allerminst wil verdenken.'304
Gortzak (CPN) bepleitte een verdergaande algehele herziening van de salarisregelingen. 'Ik geloof, dat de nood bij de gezinnen van het Rijkspersoneel
niet weggenomen kan worden door die technische herziening alleen. Naar
mijn mening is het zo, dat een algehele herziening van de salarisregeling
voor het Rijkspersoneel noodzakelijk is, en dit in het bijzonder, omdat de
salarissen en lonen van het Rijkspersoneel zeer sterk zijn achtergebleven
bij de herzieningen, die na de oorlog hebben plaatsgevonden ten aanzien
van de in het particuliere bedrijfsleven geldende lonen en salarissen.'305
Minister Van Maarseveen antwoordde hierop dat het moeilijk te achterha
len was in hoeverre de salarissen na de herziening achter bleven bij die in
het bedrijfsleven. Hij erkende wel dat het hoger personeel in rijksdienst
dikwijls lager bezoldigd werd, maar daar tegenover stonden de grotere be
staanszekerheid en de geldende pensioenregeling, voordelen die men bij
het maken van een vergelijking niet uit het oog moest verliezen. Ten aan
zien van de lagere rangen stelde hij dat de salarissen voor bijvoorbeeld de
rijkswerklieden overeenkwamen met werklieden in de particuliere sec
tor.306
Bij de behandeling van de begroting voor 1950 drongen zeer vele leden in
het VV aan op verhoging van de salarissen van hogere ambtenaren. De bezoldigingsschalen hadden een nivellerende tendens. Er was een herziening
nodig, die niet gebaseerd was op de hogere kosten van levensonderhoud,
maar die was afgestemd op hetgeen 'voor arbeid op een hoog organisato
risch en geestelijk niveau in de vrije maatschappij wordt betaald. Doet de
Overheidsdienst niets, dan lopen haar beste dienaren over, met alle gevol
gen van dien voor de in de topfuncties toch al niet overmatig zwaar bezette
Overheidsadm inistratie.'307 De minister erkende de 'destijds inderdaad - uit
sociale overwegingen - vèr doorgevoerde nivellering' van de salarissen,
maar stelde hier tegenover dat deze door het Bezoldigingsbesluit 1948 aan
zienlijk was verminderd. Bovendien meende de minister dat 'een volledige
afstemming op de lonen elders in het maatschappelijk verkeer niet moge
lijk is en zelfs niet wenselijk zou zijn. (...) Immers met name de hogere
ambtelijke functies zijn naar hun aard nimmer volledig te identificeren
met betrekkingen in het vrije bedrijf. De gehele ambtelijke status, waarvan
de bezoldiging slechts een onderdeel uitmaakt, dient als een geheel te wor
den bezien; zij verschilt formeel èn materieel van de arbeidsverhouding,
welke in het particuliere bedrijfsleven bestaat tussen werkgever en werk
nemer, hetgeen verband houdt met de aard van de overheidstaak, wier
streven zich niet primair richt op het behalen van winst. Het zou onge
wenst en ondoelmatig zijn, indien de bezoldiging van het overheidsperso
neel de schommelingen, welke zich tengevolge van de wisselende conjunc
tuur in het vrije bedrijf plegen voor te doen (...) op de voet zou moeten vol441
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gen; het bezoldigingssysteem van het overheidspersoneel vraagt een grotere
mate van stabiliteit.' Verder verwees hij naar de mogelijkheid van de toe
kenning van een persoonlijke- of ambtstoelage 'teneinde te vermijden, dat
met name ten aanzien van excellerende top-functionarissen (...) dergelijke
(grote, PB) discrepanties zouden optreden in vergelijking tot hetgeen door
figuren van overeenkomstig formaat elders wordt verdiend'.308
In dezelfde begroting had de regering een voorstel verwerkt tot verbete
ring van de positie van ministers, secretarissen-generaal en Commissaris
sen van de Koningin door middel van een verhoging van de representatietoelagen. Dit bleek echter tegen het zere been van vele volksvertegenwoor
digers. Het was het begin van de topsalarissenkwestie, een langlopend con
flict waarin de Kamers hun tanden lieten zien èn hun bereidheid te bijten.
De topsalarissenkwestie
De m inisterssalarissen waren in Nederland van oudsher, vergeleken met
het buitenland en het bedrijfsleven, bescheiden. In 1940 bedroeg het jaarsa
laris ƒ13.680. Het tweede kabinet-Gerbrandy bracht het kort voor zijn aftre
den in 1945 op ƒ18.000. Tegelijkertijd werden de salarissen van secretaris
sen-generaal van ƒ9000 naar ƒ12.000 verhoogd. Ter vergelijking: een ge
schoolde arbeider verdiende ongeveer ƒ2500.
Het kabinet-Drees-Van Schaik beraadslaagde kort na de formatie over de
bezoldiging van ministers. Lieftinck, die zich in de komende jaren als een
hardnekkig voorstander van verhoging van salarissen van ministers en
topambtenaren ontpopte, bepleitte in de ministerraad de toekenning van
een representatietoelage van ƒ3000 per jaar. Drees was niet enthousiast over
dit voorstel. Het volk zou moeilijk kunnen begrijpen dat een dergelijk toe
lage verantwoord was, terwijl allerwege bezuinigd moest worden. Lieftinck
erkende dat deze bezwaren golden voor een salarisverhoging, maar niet in
geval van vergoeding van onkosten. De ministerraad besloot het voorge
stelde bedrag te verlagen tot ƒ1800, waarbij voor de minister van Buiten
landse Zaken een afzonderlijke regeling getroffen zou worden.309
Begin maart 1949 ontspon zich opnieuw een discussie over de noodzaak
van een verhoging van salarissen van ministers en hoge ambtenaren. Lief
tinck, Van den Brink en Spitzen drongen aan op verhoging. Van den Brink
vond dat het financiële offer voor de aanvaarding van het ministersambt
niet te groot mocht worden. Velen zouden in de toekomst er van weerhou
den kunnen worden een uitnodiging te aanvaarden.310 Drees en Joekes
verklaarden zich aanstonds tegen het voorstel, voorzover het ministers be
trof. De verhoging van de bezoldiging van hoge ambtenaren stuitte bij
Drees op minder verzet. Lieftinck stelde voor de toekenning van een bij
zondere ambtstoelage ex art. 19 (art. 18 nieuw) BBRA mogelijk te maken
voor de categorie ambtenaren met een maandsalaris van ƒ920 of meer. Van
den Brink ondersteunde dit voorstel van harte. Men m oest zijns inziens
niet lijdelijk toezien, dat hoge functionarissen op grond van onvoldoende
salariëring in verhouding tot het bedrijfsleven ontslag namen. Drees sprak
echter de vrees uit dat na korte tijd alle topambtenaren een dergelijke toe442
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lage zouden ontvangen. Hij wees een algemene toelage af, vanwege het ge
vaar dat de salarisverhoudingen in beweging zouden komen. Men moest
een zekere ongelijkheid maar aanvaarden. De secretaris van de m inister
raad, Prinsen, wees erop dat voor Binnenlandse Zaken, welk departement
belast zou worden met de beoordeling van voorstellen tot toekenning van
een ambtstoelage, een vast criterium noodzakelijk was. De raad aanvaardde
het voorstel van Lieftinck. Op voorstel van minister Wijers werd tevens in
gestemd met de toekenning van een algemene representatietoelage van
ƒ1200 aan secretarissen-generaal die nog geen representatietoelage ontvin
gen.311
Op 11 augustus 1949 bracht Lieftinck een nieuw voorstel in de raad om tot
een betere honorering van de ministers te komen. Hij stelde een forse ver
hoging van de representatietoelagen voor van ƒ1800 naar ƒ6000. Daarbij
wees hij op de stijging van de kosten van het levensonderhoud sinds de be
vrijding en de salarisverhogingen van 30%. Tevens merkte hij op dat de
meeste ambtgenoten moesten 'teren op hun verm ogen’, hetgeen zij zich
slechts enkele jaren konden veroorloven. Bovendien was reeds 'de vervul
ling van een vacature op de onbevredigende honorering afgesprongen'.
Ook andere ministers hieven een klaagzang aan over de ontoereikendheid
van hun inkomsten. Rutten zei in de bestaande omstandigheden niet te
durven verhuizen, 'waardoor het ministerschap voor hem weinig aantrek
kelijk is'. Mansholt beklaagde zich er over dat het hem niet mogelijk was
om mensen thuis te ontvangen. Van Maarseveen vond dat de salarissen
wel voldoende waren voor ministers zonder kinderen, maar dat jongere
ministers een salarisverbetering wel konden gebruiken.
Drees erkende dat de bezoldiging te laag was, maar de zaak lag politiek ge
voelig. Bij zo'n belangrijke verhoging werd het afwijzen van parlementaire
verlangens, zoals inzake de pensioenbijslagen en de salarissen, veel moeilijker. Van Schaik toonde politiek 'Fingerspitzengefühl’. Hij wilde voor de
psychologische bezwaren niet wijken, en zag in de aanhangige voorstellen
tot verhoging van de schadeloosstelling van Kamerleden een lichtpunt.
Van Schaik meende dat door combinatie van beide voorstellen de politieke
bezwaren van de Kamer zouden verdwijnen.312 De schadeloosstelling zou
pas in juni 1950 behandeld worden zodat de suggestie van Van Schaik niet
werd overgenomen. Joekes vond de zakelijke argumenten voor verhoging
van de honorering weliswaar sterk, maar voelde zich desalniettemin 'per
soonlijk bezwaard, omdat de Regering in het najaar bij de herziening van
het loon- en prijsbeleid beperkingen zal moeten opleggen'. Hij vond het
voorstel van Lieftinck te ver gaan en vond een verdubbeling van de be
staande representatietoelage naar ƒ3600 redelijk. Wijers en Drees verklaar
den zich met Joekes' voorstel akkoord. Op voorstel van Lieftinck stemde de
ministerraad, met zeven tegen drie stemmen, uiteindelijk toch in met ver
hoging van de representatietoelage tot ƒ5000. De verhoging was niet van
toepassing op staatssecretarissen en werkte met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 1949, zodat deze gelden suppletoir voor 1949 moesten worden
aangevraagd.313
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In de begroting voor 1950 werden nu de volgende voorstellen opgeno
men: de vergoeding van de ambts- en representatiekosten van de ministers
werden verhoogd van ƒ1800 naar ƒ5000 en voor de secretarissen-generaal
werden de vergoedingen van de representatiekosten vastgesteld op ƒ1200.
Bovendien werden de representatietoelage van de Commissarissen van de
Koningin gelijkgesteld aan die van de ministers.314
Kabinet moet zich opnieuw bezinnen
De representatietoelagen ontlokten ernstige kritiek aan de Tweede Ka
m e r.315 Zeer vele leden uitten in het VV overwegende bezwaren. Een
verhoging van m inisterssalarissen zou 'alleszins passend zijn’ en zij zou
den zich daartegen niet hebben verzet, maar de voorgestelde verhoging van
de representatietoelage wekte te zeer de schijn van een belastingvrije sala
risverhoging, 'een schijn, welke beter kan worden vermeden’. Beter was het
om de werkelijke representatiekosten te declareren op de desbetreffende be
grotingen. Vele leden waren bovendien verbaasd, dat de verleden jaar toe
gekende verhoging voor de Commissarissen van de Koningin nu al niet
meer toereikend zou zijn. Vele andere leden daarentegen verenigden zich
wel met deze nieuwe regeling. De voltallige Kamer wenste bovendien niet
mee te werken aan de toekenning van representatietoelagen aan de secreta
rissen-generaal: ’(...) nog daargelaten, dat zulks niet geschiedt met de met
hen in rang - en representatie! - gelijk te stellen ambtenaren, is zulks een
precedent, waaraan men niet wilde medewerken.’ Ook hier gold dat voor
zover onkosten voor representatie werden gemaakt, deze op de gebruike
lijke manier moesten worden gedeclareerd, met uitzondering van de secre
taris-generaal van Buitenlandse Zaken, die vaak de minister moest vervan
gen. Sommige leden spraken zelfs over de voorstellen als over ’een symp
toom van gebrek aan inzicht in de noodzakelijkheid, dat de Regering het
voorbeeld van soberheid behoort te geven’. De regering werd met klem ge
vraagd de desbetreffende artikelen te wijzigen of terug te nemen. Tevens
verzocht de Kamer een overzicht van alle posten voor representatie in de
begrotingsontwerpen voor 1950.
In de ministerraadsvergadering van 31 oktober 1949 bezon het kabinet
zich op de hevige tegenstand van de Tweede Kamer. Drees stelde voor in de
MvA op het eerste hoofdstuk een betrekkelijk summier antwoord te geven
mèt de mededeling dat deze kwestie bij de behandeling van de begroting
voor Binnenlandse Zaken zou worden behandeld. Minister Teulings, de
kersverse m inister van Binnenlandse Zaken, maakte hiertegen bezwaar
omdat hij een voorstel zou moeten verdedigen dat voor zijn toetreding was
aangenomen. Hierop verklaarde Lieftinck zich bereid de verdediging op dit
punt op zich te nemen. Drees stelde vervolgens voor dat de ministers Lief
tinck, Van Schaik en Teulings zouden trachten in overleg met het senioren
convent van de Tweede Kamer, gevormd door de fractievoorzitters van de
vijf grootste fracties, overeenstemming te bereiken over de topsalarissenkw estie.316 W ellicht zou binnenskamers een bevredigend compromis be
reikt kunnen worden.
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In de MvA op het eerste hoofdstuk werd zoals afgesproken verwezen
naar de begroting van Binnenlandse Zaken. Vijf dagen later, tijdens de al
gemene beschouwingen, namen enkele kamerleden de gelegenheid waar
alvast enkele opmerkingen te maken.317 Met name de fractievoorzitters van
ARP en CHU, Schouten en Tilanus, haalden fors uit. Schouten meende dat
de voorstellen tijdens de algemene beschouwingen moesten worden be
sproken, daar deze het algemeen regeringsbeleid betroffen. Indien het kabi
net van oordeel was dat de honoraria van de ministers te laag waren, dan
moest het deze verhogen, maar niet via de weg van representatietoelagen.
Voor departementsambtenaren wilde hij in het geheel geen representatie
toelagen. De voorstellen konden onvoorziene consequenties hebben. Hij
vreesde dat het systeem van toelagen zich naar meerdere ambtenaren op
meerdere departementen zou uitbreiden. Ook stoorde hij zich aan het feit
dat er voor 1949 een suppletoire begroting was opgesteld, terwijl de Kamer
er meerdere malen bij de regering op had aangedrongen dit zoveel mogelijk
te verm ijden.318 Ook Tilanus had 'met leedwezen' de voorstellen aange
troffen. 'Na de oorlog is die representatie heel erg opgevoerd, zeker niet in
de lijn van de Minister-president. (....) Verleden jaar zijn er voor het eerst
op de begroting bescheiden bedragen gebracht voor de Ministers en dat gaat
nu verder. Nu zien wij, dat voor de secretarissen-generaal ook representa
tiegelden worden gevraagd. Maar dat zijn geen representatieve figuren. (...)
Ik hoop van harte, dat de Regering de Kamer een stemming over deze pos
ten zal besparen door ze terug te nemen. Ik geloof, dat dit mede een goed
voorbeeld zal zijn in verband met onze grote zorgen op financieel ge
bied.'319
M inister Lieftinck merkte op dat de vervulling van het ambt van minis
ter in menig opzicht andere en zwaardere eisen stelde dan vóór de oorlog,
met name vanwege de in hoge mate toegenomen internationale contacten.
Dergelijke contacten brachten tal van bijzondere kosten in de huishoude
lijke sfeer mee, die niet gedekt werden door de geldende toelage. Het kabinet
had zich wel driemaal bedacht, alvorens de verhogingen in de begroting op
te nemen, daar zulks snel aanleiding kon geven tot demagogie. Verhoging
van het honorarium van ministers achtte de regering ongewenst, nu het
bijzondere kosten in de vervulling van het ambt betrof. De bezoldiging van
ministers kon overigens vergeleken met het buitenland zeer bescheiden ge
noemd worden.
Ten aanzien van het toekennen van een representatietoelage aan secretarissen-generaal wees hij eveneens op de internationale contacten van de be
trokken ambtenaren, die konden gelden als de onmiddellijke medewerkers
van de minister. Een algemene salarisverhoging van de hogere ambtenaren
werd ongewenst geacht.320 Op de opmerking van Tilanus over de begrotingsoverschrijdingen antwoordde Lieftinck dat dit somtijds onvermijdelijk
was, want 'daarvoor is de dynamiek, waarin wij leven, veel te sterk gewor
den'.321
Schouten handhaafde tijdens de repliek zijn standpunt. Hij vroeg zich
hardop af hoe het nu verder moest, indien de regering haar voorstel hand
haafde. Een motie wellicht, of men kon de eerste de beste begrotingsbehan445
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deling aangrijpen om zich over de kwestie uit te spreken. 'Dan hangt het
van de volgorde af, waarin de posten op de begroting voorkomen, ten aan
zien van of met betrekking tot wie de beslissing wordt genomen. (...) Het
gaat mij niet om enige persoon, maar om de zaak zelf. Ik zou gaarne van u,
Mijnheer de Voorzitter, vernemen hoe u zich wat dit aangaat, de zaak in
denkt, als de Regering onverhoopt niet terugkomt op het door haar inge
nomen standpunt.'322 Tilanus sloot zich geheel bij het betoog van collega
Schouten aan. Ondertussen was hem het door de regering toegezegde over
zicht van alle posten voor representatie in de begroting van 1950 onder
ogen gekomen. 'Als eindcijfer uit hoofde van representatiekosten is daar
vermeld - de representatiekosten van de gezanten in het buitenland zijn
daaronder niet begrepen - ƒ640.970. Zes en een halve ton wegens representa
tiekosten, Mijnheer de Voorzitter! Ik ben daarvan toch wel enigszins ge
schrokken. Ik weet wel, dat de na-oorlogse toestanden anders zijn dan de
voor-oorlogse toestanden en dat wegens het voortdurend verkeer met het
buitenland representatiekosten moeten worden gemaakt, maar ik zou de
Regering toch willen vragen: is het nu nodig die bepaalde ambtenaren een
representatietoelage te geven?'323
Minister Lieftinck deed daarop in tweede termijn de toezegging dat het
kabinet zich nader zou beraden, teneinde in een nota van wijziging zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren van de Kamer.324
D reigende im passe
Op 14 november 1949 bracht Lieftinck aan de raad verslag uit van het beraad
met het seniorenconvent. Daarbij was overeengekomen dat de salarissen
van de ministers van ƒ18.000, tot ƒ24.000 zouden worden verhoogd en van
de staatssecretarissen van ƒ16.500 tot ƒ18.000. De representatietoelagen kwa
men te vervallen. In plaats daarvan konden ministers een bedrag aan
ambts- en representatiekosten als verwervingskosten opgeven aan de belas
tingen. De raad besloot dit bedrag uniform op ƒ5000 te bepalen. Voor de mi
nister van Buitenlandse Zaken, die in het verleden ƒ20.000 aan vergoeding
ontving - een bedrag dat Stikker te laag oordeelde - zou een bijzondere rege
ling getroffen worden.325 De voorstellen met betrekking tot de topambte
naren waren, zo bleek uit de mededelingen van Lieftinck, nauwelijks ge
wijzigd. Niet duidelijk was of de regeringsdelegatie een compromis bereikt
had.
Bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken van 1949 bleek
evenwel dat het conflict over de bezoldiging van de topambtenaren aller
minst uit de wereld was. Ten aanzien van de hogere jaarwedde van minis
ters leverde alleen Wagenaar (CPN) ernstige kritiek. W ij zijn tegen de ver
hoging. De sociale noodzakelijkheid er van kunnen wij niet zien. Verho
gingen van inkomsten zijn noodzakelijk, maar niet die van de Ministers,
welke van ƒ21.000 naar ƒ27.000 gaan, maar die van ouden van dagen, ge
pensioneerden, gesteunden, door welke instelling dan ook. De lonen van
gemeente- en Rijkspersoneel moeten omhoog en ook die van de arbeiders
in de particuliere bedrijven. Als dit aan de orde is, dan kan dit niet. Wan446
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neer wij een motie, voor welke groep dan ook, daarover indienen, komt het
argument: dat is niet in het algemeen belang. Dan heeft zelfs de fractievoor
zitter van de Partij van de Arbeid de moed om te verklaren: het is tegen het
belang van de werkers. Ik zou de Minister willen vragen: wat is het alge
meen belang van deze verhoging?'326 Bekend was dat voor de meeste mi
nisters de jaarwedde niet de enige bron van inkomsten was. W agenaar
noemde daarbij minister Teulings, die eigenaar was van een grote uitgeve
rij, en minister Stikker, wiens directeurschap van Heineken hem 'ook geen
w indeieren zou leggen'.327 Welter was een principieel voorstander van
vergoedingen voor representatie. 'Het is naar mijn mening ondemocratisch
en in strijd met de belangen der gemeenschap, dat er ambten zijn, die men
niet kan bekleden, tenzij men in het bezit is van eigen middelen.' In reactie
op W agenaars rede haalde hij een Amerikaans blad aan waarin melding
werd gemaakt van een receptie, die de ambassadeur van de USSR in Was
hington had gegeven ter gelegenheid van de 32-jarige herdenking van de
Oktoberrevolutie. 'Er werd daarbij een beschrijving gegeven van de cham
pagne en wodka, die toen vloeiden, en de potten caviaar, die werden ge
bruikt. Nu heb ik hiertegen geen bezwaar, Mijnheer de Voorzitter, want ik
meen, dat het passend is, dat een grote Staat als Rusland waardig wordt ver
tegenwoordigd. Maar in verband met de opmerkingen, die ik zoëven door
de heer Wagenaar hoorde maken, zou ik er toch op willen wijzen, dat de
straatreinigers in Moskou, die van deze ruime representatie in Washington
horen, m isschien ook wel bezwaren daartegen zouden opperen, al zou dit
waarschijnlijk niet lang duren.’ Een amendement van de CPN tot verlaging
van de begrotingspost betreffende de bezoldiging van de ministers had (na
tuurlijk) geen kans en werd met 59 tegen 4 stemmen verworpen.328
De toelichting op het nieuwe voorstel van de regering betreffende de be
zoldiging van de secretarissen-generaal kon de overgrote kam ermeerder
heid niet vermurwen. Teulings, die bij afwezigheid van de minister van
Financiën de behandeling toch op zich nam, betoogde dat het in individuele
gevallen toekennen van een ambtstoelage ex art. 19 BBRA overeenkwam
met het verlangen van de Kamer de representatiekosten in de salarisregeling tot uitdrukking te brengen. Het Bezoldigingsbesluit kon dan in een la
ter stadium gewijzigd worden. Zou dat nu gebeuren, dan zou de gehele
schaal van het besluit worden losgeschroefd.329
Beernink (CHU) voerde echter formele bezwaren aan tegen de toepassing
van art. 19 BBRA op secretarissen-generaal, nu deze bepaling slechts toepas
baar was ingeval meerdere ambtenaren in hetzelfde dienstvak werkzaam
waren. Voor de secretaris-generaal ging dat niet op.330 Beernink diende een
amendement in tot verlaging van de betreffende post personeelsuitgaven,
hetwelk werd ondersteund door ARP, KVP, CHU en PvdA.
Minister Teulings erkende weliswaar dat er formele bezwaren waren,
maar hij gaf te kennen dat hij niet in staat was de post te schrappen, omdat
het hier een zaak van kabinetspolitiek betrof en de regering op goedkeuring
zeer veel prijs stelde. Hierdoor dreigde een impasse, maar kamervoorzitter
Kortenhorst voorkwam dit met een droge hamerklop en de mededeling dat
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de behandeling van het betreffende artikel werd geschorst om de minister
gelegenheid te geven tot nader overleg met zijn ambtgenoten.331
Dit beraad leidde ertoe dat het voorstel bij derde nota van wijziging op
nieuw werd herzien. Overeenkomstig het amendement-Beernink werd de
post personeelsuitgaven weliswaar verlaagd, maar tegelijkertijd werd een
apart artikel op de begroting, artikel 14 bis, opgevoerd, dat ambtstoelagen af
zonderlijk mogelijk maakte. Volgens de toelichting op het voorstel moest
de regering 'zich het recht voorbehouden te beoordelen of en zo ja, in welke
mate, het nodig is in bepaalde gevallen, een toelage te geven wegens bijzon
dere eisen, die aan ambtenaren of groepen van ambtenaren worden gesteld,
in verband met het bijzondere karakter van hun positie of functie’.332
Beernink (CHU) en Schouten (ARP) achtten deze gang van zaken zeer
onbevredigend. Schouten drong nogmaals aan op salarisherziening, het
geen de enige juiste weg was. Beernink verlangde zelfs de toezegging van de
minister dat het betreffende artikel niet zou worden toegepast, omdat hier
mee alsnog, via een omweg, een ambtstoelage aan de secretarissen-generaal
kon worden gegeven. Ook hij wilde uitsluitend een wijziging van de bezoldigingsschaal als de regering oordeelde dat de bezoldiging van de secretaris
sen-generaal te laag was.333
Minister Lieftinck, die Teulings, verhinderd wegens een ernstige keelaan
doening, verving, wilde deze toezegging echter niet doen. Bij de stemming
over het artikel stemden ARP, CHU en CPN tegen de begrotingspost. Hoe
wel de regering via een omweg alsnog haar zin had gekregen, zou de strijd
het volgende jaar weer volledig oplaaien.
Een nieuw voorstel
In januari 1950 kwam de topsalarissenkwestie opnieuw aan de orde in de
ministerraad. Aanleiding was een schrijven van de salariscom m issie ad
hoc, die ingesteld was om overleg te voeren over de recente salarisverho
ging van 5% in het bedrijfsleven (devaluatie). De ambtenarendelegatie van
de commissie drong er bij de regering op aan de 5% salarisverhoging niet
toe te kennen aan ambtenaren met een salaris boven de ƒ820 per maand, en
in plaats daarvan voor deze functionarissen met ingang van 1 januari 1950
een technische herziening door te voeren. Premier Drees betoogde dat het
bezwaarlijk was de 5% verhoging niet toe te kennen aan personeel, waar
van het maandsalaris ƒ820 of meer bedroeg, met de bedoeling die salarissen
méér te verhogen. Lieftinck had immers de Kamer meegedeeld dat de rege
ring niet bereid was tot herziening van de salarissen van topfunctionaris
sen. Minister Teulings wees er op dat de toelagen-artikelen zo veelvuldig
werden toegepast dat daarmee de grondslag uitgehold werd. De Kamer zou
bij het zien van een overzicht zeker aanmerkingen maken. Teulings stelde
voor de salarissen van hoge ambtenaren te herzien, zodat slechts bepaalde
'fenomenen' voor een toelage in aanmerking kwamen. De raad stemde met
het voorstel van Teulings in, evenals met het voorstel van Drees om na te
gaan of voor 1949 aan alle secretarissen-generaal een gratificatie kon worden
toegekend. Drees drukte de ministers tenslotte op het hart de betrokken top448
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ambtenaren duidelijk te maken, dat de Kamer eiste dat voor 1950 niet ieder
een voor een toelage in aanmerking kwam.334
Op voorstel van de voltallige ministerraad werd een commissie in het le
ven geroepen om advies uit te brengen en voorstellen te doen over een
eventuele herziening van de hogere ambtenarensalarissen. Op 15 mei 1950
besprak de raad de betreffende nota. Artt. 18 en 19 BBRA zouden slechts bij
uitzondering toegepast worden. De representatietoelagen werden beperkt tot
een kleine categorie ambtenaren, zoals de Commissarissen van de Konin
gin, burgemeesters en hogere ambtenaren die onderhandelingen moesten
voeren in het buitenland, en die in een limitatieve opsomming werden ge
noemd. In andere gevallen was er uitsluitend sprake van declarabele repre
sentatiekosten. Wel zou een 'fenomenentoelage' kunnen worden toege
kend. De kern van de voorstellen vormde een salarisverhoging voor de
hoge ambtenaren in rijksdienst, ongeveer tweehonderd in getal. De raad
verklaarde zich met de nota akkoord en verzocht de minister van Binnen
landse Zaken een KB voor te bereiden.335 Op 11 september 1950 besprak de
Raad het ontwerp-KB en stemde ermee in.336
In de pers ontstond tumult. Zo merkte De Nieuwe H aarlemse Courant
op: '(...) de veelbesproken en op zich niet ongerechtvaardigde salarisverho
ging van de minister maakt nog een bescheiden indruk als men die verge
lijkt met de verhoging, die de secretarissen-generaal wisten te bereiken.' De
krant concludeerde dat de regering de achterstelling van de ambtenaren bij
de loontrekkenden in het vrije bedrijf had doorbroken, maar alleen voor de
hoogst geplaatste functionarissen. 'De rechtvaardigheid eist, dat het gehele
overheidspersoneel van deze gewijzigde politiek profiteert.’337 Bij de al
gemene beschouwingen van 1950 verlangden verschillende fracties nadere
inlichtingen over de voorgenomen verhoging van de salarissen van top
fu n ctio n arissen .338 De regering deelde de Kamer daarop mee, dat zij een
regeling getroffen had, die aan de bezwaren van de Kamer tegemoet
kw am .339 Het KB betrof de salarissen van ongeveer tweehonderd topfunc
tionarissen.340 In plaats van de toekenning van toelagen was thans gekozen
voor een verhoging van de salarissen. Bij deze verhoging was rekening ge
houden met de niet-declarabele representatie verplichtingen, de eerste loonronde van 5%, en de in de afgelopen jaren verstrekte toelagen. Van de aldus
tot stand gekomen bedragen waren maxima opgenomen, zodat de mogelijk
heid van individuele beoordeling en daarmee salarisdifferentiatie, open
stond. Voor een kleinere categorie ambtenaren was bovendien een bijzon
dere post van ƒ100.000 op de begroting opgenomen, teneinde in de vorm
van toelagen nog iets extra's te doen. De regering ontkende dat deze nieuwe
regeling consequenties zou hebben voor het gehele rijkspersoneel.341
'Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest'
Bij de algem ene beschouwingen maakten Schouten (ARP) en Tilanus
(CHU) opnieuw bezwaar tegen de nieuwe regeringsmaatregelen, waarbij zij
ditmaal ondersteund werden door Hofstra (PvdA).342 Minister Lieftinck
deed vergeefse pogingen om aan te tonen dat de regering juist tegemoet ge449
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komen was aan de verlangens van de Kamer. Hij sprak van een verant
woorde correctie van de salarissen met een maximale verhoging van 15%
en een ruime mogelijkheid tot differentiatie. Het georganiseerd overleg had
unaniem met de maatregel ingestemd. Anders dan het voorgaande jaar
toonde de regering zich vasthoudend. Het was voor haar niet mogelijk op
deze herziening terug te komen, omdat de regering deze als het minimum
beschouw de.343 Eind november, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling
van Binnenlandse Zaken, vond wederom een bespreking plaats tussen een
regeringsdelegatie, bestaande uit de ministers Drees, Lieftinck en Teulings,
en het seniorenconvent.344 Overeenstemming bleef echter uit.
Bij de openbare behandeling van de begroting van 1 december 1950 werd
door Tuin (PvdA) een amendement op artikel 2 van de begroting van Bin
nenlandse Zaken ingediend, dat werd gesteund door Schouten en Beernink.
In het amendement werd het salaris van de secretaris-generaal van Binnen
landse Zaken teruggebracht tot ƒ15.540, hetgeen het niveau was van 1950
vermeerderd met 5%. De eigenlijke bedoeling van het amendement was na
tuurlijk om de regering er toe te bewegen het gehele KB in te trekken.345
Tuin had zowel psychologische als zakelijke bezwaren tegen de voorstellen.
De omstandigheid dat loontrekkenden met veel moeite een 5% loonsver
hoging hadden ontvangen, terwijl de onderhavige groep thans een verho
ging van, naar zijn zeggen, 25% zou ontvangen, wekte de schijn dat 'wie het
dichtst bij het vuur zit, zich het meest warmt'. De totstandkoming van het
KB in september bracht mee dat het besluit voor de Kamer het karakter van
een fait accompli droeg. 'Het ongelukkig cachet werd nog hierdoor geaccen
tueerd, dat in het Koninklijk Besluit werd opgenomen de bepaling, dat deze
maatregel van terugwerkende kracht zou zijn tot 1 januari. Ik heb het ge
voel - misschien is dit bij andere Kamerleden ook wel het geval -, dat hier
mede tegen de Kamer als het ware een lange neus wordt getrokken.'346 Tuin
achtte het onjuist dat het niveau van alle topsalarissen werd verhoogd. De
verhouding tussen de salarissen van de betreffende topfunctionarissen en
andere hogere ambtenaren werd scheef getrokken. Andere groepen zouden
nu terecht ook op verhoging aandringen. De consequenties daarvan waren
niet te overzien. Het was tegen deze achtergrond noodzakelijk de betreffen
de salarissen terug te brengen tot het niveau van 1950, met dien verstande
dat voor bijzonder verdienstelijke ambtenaren een bijzondere salarisregeling kon worden toegepast.347
Op 4 december 1950 besprak de ministerraad het amendement-Tuin. Pre
mier Drees constateerde dat het amendement het kabinet als geheel raakte.
Hij verwierp de kritiek van Tuin met betrekking tot het tijdstip van vast
stelling van het KB. De vaststelling van de salarissen van overheidsperso
neel was aan de Kroon opgedragen, zodat een KB moest worden afgekondigd, vóórdat de Kamer het salarisbeleid kon beoordelen. De Kamer maakte
het voeren van een salarisbeleid wel erg moeilijk, door eerst op verdubbe
ling van salarissen aan te dringen, vervolgens te vragen geen algemene toe
lagen te verstrekken, en tenslotte een beperkte verhoging van salarissen te
bestrijden, terwijl in overweging gegeven werd een bijzondere toelage te
verstrekken. Minister Van Maarseveen meende dat het conflict vooral van
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psychologische aard was. Hij suggereerde een tijdelijke toepassing van toela
gen in afwachting van een gunstig tijdstip voor een definitieve oplossing.
Teulings daarentegen vreesde een wijziging van het beleid in de richting
van individuele beoordelingen, als gevolg van de aanneming van het
amendement-Tuin. In dat geval was, zo leerde het recente verleden, geen
orde in het salarisbeleid te houden.
Lieftinck beschouwde de zaak ook als een kabinetszaak. Het amende
ment-Tuin was zijns inziens een blijk van wantrouwen. Drees reageerde
hierop door te stellen dat het in de heersende omstandigheden onverant
woord zou zijn de kabinetskwestie te stellen. Minister Teulings zou de Ka
mer wel kunnen mededelen dat het gehele kabinet in dezen achter hem
stond. De raad stemde hiermee in. De ministers Teulings en In 't Veld bena
derden vervolgens in de middagpauze van de ministerraadsvergadering en
kele van de betrokken kamerleden voor overleg. Minister Teulings conclu
deerde in de middagvergadering dat wellicht enige toenadering mogelijk
was door een reële differentiatie toe te zeggen in de verhogingen.348
A m endem ent-T uin

in

stem m ing

De oppositie tegen het regeringsbeleid bleek evenwel bij de begrotingsbe
handeling van Binnenlandse Zaken niet te zijn afgenom en. Schouten
achtte het in strijd met de algemene salarisregeling van het Bezoldigingsbe
sluit dat nu aan topfunctionarissen bij KB een speciaal salaris werd toege
kend. Een dergelijk salaris voor zeer bekwame ambtenaren moest niet uit
de algemene pot van art. 113 bis worden toegekend, maar uit het begrotings
hoofdstuk waarin het salaris was opgenomen.349
Beernink verwees naar zijn standpunt van het voorgaande jaar: indien
het inkomen van secretarissen-generaal te laag was, diende het Bezoldi
gingsbesluit gewijzigd te worden. Nu had de regering de salarissen van een
groot aantal topfunctionarissen verhoogd en, zeer ten onrechte, de repre
sentatietoelage daarin verwerkt.350 Gortzak (CPN) stelde dat op de geldende
regel: 'ons volk moet bereid zijn tot het brengen van offers' allerlei uitzon
deringen werden gemaakt. De predikers van deze gulden regel achtten haar
niet op zichzelf van toepassing.351
Naast tegenstanders waren er ook voorstanders van de regeringsvoorstel
len. Welter benadrukte dat er een steeds grotere discrepantie dreigde tussen
de salarissen in de overheidsdienst en die in het bedrijfsleven, hetgeen een
ernstig gevaar voor de ontwikkeling van de overheidsdienst betekende.
Puttend uit zijn ervaring als minister en ambtenaar, 'het beste deel van
mijn leven', haalde hij de opmerking van Colijn aan dat elke minister voor
driekwart afhankelijk was van zijn ambtenaren. Welter juichte de voorge
stelde salarisverhoging toe, omdat het oude adagium 'dat 's lands dienst
ideëel hoger staat dan de particuliere dienst', bedenkelijk aan het afslijten
was.352
Dassen (KVP) steunde het beleid van zijn geestverwante minister. Hij
achtte de psychologische bezwaren niet onoverkomelijk, en wees de zake
lijke bezwaren van de hand. Kregen andere ambtenaren door de technische
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herziening van 1948 een verhoging van om en nabij de 10%, voor de ho
gere ambtenaren veranderde er niets. Bij de herziening waren zij er door de
regering bewust buiten gelaten. De objectivering in het KB K 408 maakte een
einde aan de scheve toestand van persoonlijke toelagen, en bracht een te
rechte sanering in de salarispolitiek.353 Ook VVD-fractievoorzitter Oud kon
geheel instemmen met de regeringsplannen. Hij grondde zijn overtuiging
op zijn ervaring als minister van Financiën in het tweede kabinet-Colijn,
en als burgemeester van Rotterdam. Bovendien achtte hij het staatsrechte
lijk onjuist dat de Kamer betreffende een klein onderdeel van de salarispoli
tiek op de stoel van de regering ging zitten.354
Minister Teulings wond zich bij zijn verweer zo mogelijk nog meer op
dan hij anders placht te doen, zo meldde Het Vrije Volk.355 Hij weet de
'ernstige toestand' in de Kamer vooral aan een onjuist inzicht in de feite
lijke betekenis en draagwijdte van de maatregel. Hij achtte dit zeer betreu
renswaardig, te meer nu daardoor een zeer slechte indruk bij de bevolking
ontstond. Uitvoerig zette hij vervolgens de ontwikkelingen van de laatste
jaren in het salarisbeleid van topfunctionarissen uiteen. In 1949 ontstonden
daarin chaotische verhoudingen, omdat objectieve normen ontbraken bij
de toepassing van het toelagensysteem. Bovendien waren de toelagen ex
artt. 18 en 19 BBRA, zoals door het kamerlid Beernink het vorige jaar aan
gepast, juridisch niet toepasbaar. Voor Binnenlandse Zaken werd het een
onmogelijke taak. Voor de top van de ambtelijke dienst diende er derhalve
een verlengstuk van de herziening van het BBRA 1948 te komen, dat
vooral verbeteringen voor de lagere en middenkaders had gebracht. Na ad
vies van de salariscommissie ad hoc en na beraad in de ministerraad was
met veel kunst- en vliegwerk het KB K 408 tot stand gekomen, teneinde
vóór de indiening van de begroting aan de verhogingen een wettelijke basis
te verschaffen.
Het was daarnaast onjuist te veronderstellen dat de verhoging 25% betrof.
'Deze voorstelling van zaken is een misverstand, een vergissing of wat dan
ook, maar ze is in elk geval onjuist, en dit is het ergste voor de psychologi
sche indruk naar buiten.'356 Bij de herziening van het bezoldigingsbesluit
1948-1949 waren de topsalarissen ongewijzigd gebleven. Zij werden echter
geleidelijk aangevuld met persoonlijke en ambtstoelagen, een systeem dat
al direct na de bevrijding bestond. In feite was het plafond dus al doorbro
ken. Dan waren er nog de representatietoelagen. Om in deze warwinkel van
toelagen wat orde te brengen had de regering de herziening van het Bezoldi
gingsbesluit doorgetrokken naar de top. Het effect van de nieuwe regeling
was maar gering. Wanneer men het totaalbedrag naar de oude schaal, ver
hoogd met 10%, naast de nieuwe schaal legde, bedroeg de verhoging niet
meer dan ƒ200.000 op de totale begroting. Deze verhoging was dus zeer be
scheiden. Het landsbelang eiste dat de beste deskundigen konden worden
aangetrokken en het algemeen belang mocht volgens de minister ook niet
wijken voor de psychologische bezwaren: '(...) wanneer deze vergadering,
na kennisneming van de door mij gegeven ampele toelichting en verkla
ring zou kunnen en willen erkennen, dat hier niet sprake is van eenzijdige
bevoordeling van de hogere ambtenaren, dat hier aan deze categorie niet,
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volkomen tegen de draad van de moeilijke omstandigheden in, salarisver
hoging is toegestopt, dat integendeel de aangebrachte wijzigingen zéér be
scheiden zijn, dat allerminst de spanning met het bedrijfsleven is opgehe
ven, dat alleen het hoogst nodige is gedaan om de topfunctionarissen ook
de morele voldoening te geven, dat ook aan hün bijzonder zware positie
aandacht is geschonken (men vergete niet, hoe juist in deze tijd deze func
ties de gehele persoon dag en ook nacht opeisen), wanneer de Kamer dit wil
erkennen, dan moet dit voor ons volk duidelijk maken, dat de aanvanke
lijke reactie daartegen niet gegrond is geweest. De Kamer, die deze zaak te
recht hoog heeft opgenomen en uitvoerig en diepgaand heeft behandeld,
heeft het in haar macht dit psychologisch bezwaar te doen verdwijnen, als
zij, na gedegen beraad en onderzoek, het beleid van de Regering op dit stuk
goed keurt.'357 De suggestie dat het salarisfront over de gehele linie in be
weging zou komen, wees de minister in aansluiting hierop van de hand. De
post 113 bis, bedragende ƒ100.000, was bestemd voor de beste deskundigen,
die moesten worden aangetrokken in het kader van nieuwe taken, zoals
OEES, EGKS en NAVO.
Minister Teulings meende dat het amendement-Tuin de strekking had
van een motie, namelijk om KB K 408 te doen intrekken. De regering moest
de Kamer met de grootste klem en nadruk verzoeken dit amendement niet
aan te nemen. Aanneming zou de regering in een onm ogelijke situatie
brengen. De exodus van voortreffelijke ambtenaren stond immers niet stil.
Bij intrekking van het KB ontstond opnieuw een warwinkel, die niet meer
op te lossen was. Als handreiking aan de Kamer zegde Teulings toe dat de
regering zorg zou dragen voor een reële differentiatie.358 In de hieropvolgende middagvergadering bleek dat voor- en tegenstanders elkaar niet of
nauwelijks waren genaderd. Tuin zocht de oorzaak van de onjuiste voor
lichting bij de gebrekkige toelichting van de regering. Hij ontkende de nood
zaak om vóór de indiening van de begroting een KB uit te vaardigen. De re
gering had zich er van te voren bij de Kamer van moeten vergewissen dat
deze gevoelige zaak geen bezwaar zou ontmoeten. Nu stond de werking
van de maatregel vast. Inderdaad had het amendement het karakter van
een motie, in zoverre dat het zich indirect uitsprak over de herziening van
alle betreffende begrotingsposten.359 Schouten benadrukte dat het in casu
om een zeer belangrijk onderdeel van het regeringsbeleid ging, zodat de
Kamer niet te ver ging door zich daarover uit te spreken. Zijns inziens
stond vast dat de regeling op korte of langere termijn gevolgen zou hebben
voor lagere ambtenaren.360 Beernink betoogde dat men ambtenaren die de
dienst wilden verlaten, toch niet kon vasthouden. Men moest de zaak niet
teveel vanuit de m aterialistische hoek bezien. Andere ambtenaren van
lagere organen konden aan KB K 408 sterke argumenten ontlenen voor sa
larisverhoging. Dassen daarentegen steunde de minister volkomen. De top
ambtenaren konden niet achterblijven, nu de lagere ambtenaren van de
herziening van het Bezoldigingsbesluit en de twee verhogingen van 5%
hadden geprofiteerd.361
De uitvoerige en technische toelichting van minister Teulings mocht
wederom niet baten. Het amendement-Tuin werd met steun van PvdA,
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ARP, CHU, CPN en SGP met 43 tegen 36 stemmen aangenomen. Het Katho
liek Dagblad voor Nederland merkte daarbij op: ’Dat de zaak een psycholo
gische kant heeft, bleek ook uit de verdeeldheid van de Kamer. Het was in
teressant om te zien, dat zowel anti-revolutionairen als communisten de
socialisten volgden in hun actie tegen de regeringsvoorstellen, die op het
eerste gezicht bij de meerderheid van de bevolking een onsympathieke in
druk maken. Drie socialistische afgevaardigden echter, die wel op de presen
tielijst stonden, waren verdwenen, toen het am endem ent-Tuin in stem 
ming kwam. Het waren: J. Schilthuis, mr. C.J.A.M. Ten Hagen en H.J. Hofstra.'362 De kamervoorzitter stelde vervolgens voor de beraadslaging over de
betreffende artikelen van de begrotingen van Binnenlandse Zaken, Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening, en Economische Zaken te schorsen,
in afwachting van een nader standpunt van de regering.363
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Een Kerstvertelling zonder woorden.

In de pers verschenen uiteenlopende commentaren op het aannemen
van het amendement-Tuin. Over een ding was men het eens, de regering
had verzuimd een goede voorlichting te geven over deze toch zo gevoelige
politieke kwestie. Het Vrije Volk schreef: 'Niemand zal het recht van de Re
gering weerspreken, om de ambtenarensalarissen van haar ambtenaren vast
te stellen. In de uitoefening van haar budgetrecht heeft de Kamer echter het
laatste woord en het is daardoor te betreuren, dat minister Teulings zich no
deloos in moeilijkheden heeft gestoken door de politiek die hij in dit op
zicht gevoerd heeft. Gebrek aan voorlichting - minister Teulings heeft het
in dit debat openlijk erkend - heeft er niet weinig toe bijgedragen, dat de in
druk die dit Koninklijk Besluit in den lande moest maken, niet fraai kon
zijn.' Het Vrije Volk schaarde zich achter de idee van het amendementTuin: 'Binnen de beperkte mogelijkheden welke de regering ten dienste
staan, zal zij het moeten zoeken in een gezonde differentiatie naar gelang
van de betekenis van haar dienaren op de hoogste posten. Een al te automa454
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tische gelijkschakeling werkt slechts verstarrend en zij brengt op den duur
ook geen uitkomst. Het is deze gedachte, die mede ten grondslag ligt aan het
a m en d em en t-T u in .’364 Ons Noorden koos de zijde van de regering: 'Met
haar beslissing is de Kamer op een terrein gekomen, waarop de Overheid als
werkgeefster toch steeds de vrijheid van beweging placht te hebben. Zij stelt
de salarissen voor haar ambtenaren vast in overleg met de betrokken orga
nisaties. Dat overleg had ook nu plaatsgehad en men was daarbij tot volle
dige overeenstemming gekomen. Waarom dan nog zulke overwegende be
zwaren gemaakt, terwijl de ambtenarenorganisaties blijkbaar van mening
zijn dat deze verhoging van de topsalarissen op geen enkele wijze in strijd
komt met de lagere salarissen. Wil men de weerstand van de meerderheid
in de Kamer uit dieper liggende gronden verklaren, dan zullen deze wel ge
zocht moeten worden in de moeilijkheid om een aangelegenheid als deze
aan de kiezers te "verkopen". Maar waar blijft men als men niet meer de
moed kan opbrengen, om zijn stem aan een voorstel te geven omdat het
"psychologisch moeilijk ligt"? Lag de verhoging van de vergoedingen voor
de Kamerleden dan soms "psychologisch" minder moeilijk? Het overgrote
deel van de Kamer dat nu tegen de topsalarissen te hoop liep, bracht toen
wel de moed op om deze eveneens redelijke verhoging te "verkopen" en
daarom is het ons te meer niet duidelijk, waarom dan nu ineens aan die
moed is gaan ontbreken. De beslissing, die de Kamer de afgelopen week
nam, is krenterig en klein. Zij ontneemt de Overheid de mogelijkheid om
de beste krachten voor 's Lands dienst te winnen en te behouden.'365
Geen kabinetskw estie over de topsalarissen
De ministerraad beraadslaagde nog op de dag dat het amendement was aan
genomen. Drees deelde de raad mede dat hij met Teulings afgesproken had
dat bij aanvaarding van het amendement een groter bedrag zou worden
aangevraagd voor toelagen. Het KB diende te worden gewijzigd. Opmerke
lijk was dat minister Stikker zich op dat moment in de discussie mengde.
Hij vroeg of het kabinet nu wel verder zijn taak moest uit voeren. 'Deze
vraag geldt ook hemzelf als politieke figuur in het Kabinet’, aldus de notu
len. Daarmee suggereerde Stikker dat het aftreden van het kabinet naar aan
leiding van de topsalarissenkwestie overwogen diende te worden, hetgeen
des te opvallender is gezien de op dat moment reeds groeiende controverse
tussen Stikker en VVD-fractievoorzitter Oud. Deze controverse gaf mede
aanleiding tot de motie-Oud over de Nieuw-Guinea-kwestie en leidde op 16
januari 1951 tot de val van het kabinet-Drees-Van Schaik! Probeerde Stikker
hier een kabinetscrisis uit te lokken, waardoor zijn conflict met Oud naar de
achtergrond zou verdwijnen? Drees verwierp de suggestie van Stikker. De
Kamer had bij de algemene beschouwingen niet van wantrouwen blijk ge
geven. W eliswaar verkeerde de Kamer dikwijls in een geprikkelde stem
ming, maar dit zou bij een volgend kabinet niet anders zijn. Temidden van
de Nieuw-Guinea-conferentie en de Korea-crisis kon onmogelijk de kabi
netskwestie gesteld worden over de topsalarissen. Minister Van Schaik liet
tot besluit van het beraad blijken het hiermee geheel eens te zijn.
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In de hieropvolgende weken maakte minister Teulings een nieuw voor
stel. Op 11 en 18 december 1950 besprak de raad de voorstellen, waarbij de
vraag naar de hoogte van het bedrag dat aangevraagd zou worden voor het
verstrekken van toelagen centraal stond.366 Op 22 december 1950 liet de
regering de Kamer bij tweede nota van wijziging weten, dat zij na ernstig
beraad overwoog wijziging van KB K 408 te bevorderen. Bij deze wijziging
zou de eerste (5%) èn de tweede (5%) algemene loonsverhoging opgenomen
worden in de salarisverhoging, zodat de salarissen van de topfunctionaris
sen verhoogd werden met 10 1/4% . De in het verleden verstrekte toelagen
zouden echter niet langer in de salarisverhoging verdisconteerd worden. De
salarissen werden daarmee de facto wederom verlaagd. Maar de regering zag
zich in aansluiting hierop genoodzaakt ter compensatie opnieuw over te
gaan tot het toekennen van toelagen, hoewel zij dit systeem verre van ge
lukkig achtte. Niettemin had de Kamer haar hiertoe door de aanneming
van het amendement gedwongen. Dat betekende dat art. 113 bis zou worden
verhoogd tot ƒ150.000. Zo kon bijvoorbeeld het salaris van de secretaris-ge
neraal alsnog op het niveau van ƒ15.000 per jaar gebracht worden.367 'Alles
bij elkaar een onwaardige vertoning die het prestige zowel van Regering als
Parlement schaadt en de wrok doet voortleven’, aldus De Nieuwe Eeuw.
’Het is duidelijk, dat het onrecht, tegenover de lager geplaatsten niet wordt
goedgemaakt door de secretarissen-generaal terug te dringen tot ƒ150.000. De
honderd-procent-toeslag is overigens aanzienlijk minder dan de verhoging
van inkomsten, door de regering aan arbeiders en ondernemers toegestaan.
Voor de intellectuele middengroepen zijn de kosten van levensonderhoud
met minstens 150 percent gestegen, zodat zij dan nog een offer aan welvaart
zouden brengen, dat de overheid van geen andere groep vraagt
(huiseigenaren, ouden van dagen, blinden en dergelijke rampzaligen niet
medegerekend). Waar blijven de heelmeesters, die de door de ondergravers
der maatschappelijke orde geslagen wonden cureren?’368
In het verslag op de tweede nota van wijziging toonde de Kamer zich
welwillender, al was zij op een aantal punten nog niet geheel bevredigd.369
'Wij moeten door schade en schande wijs worden'
Op 28 maart 1951, korte tijd na het optreden van het kabinet-Drees II, werd
de beraadslaging heropend. De kamerleden Beernink en Tuin waren rede
lijk tevreden gesteld. De grondsalarissen waren tot een lager niveau terug
gebracht. Een verhoging van 10 1/4% was toegepast, welke ook de overige
ambtenaren gekregen hadden. De beide kamerleden vroegen de minister
wel om een toelichtende staat bij de toekenning van toelagen.370 Schouten
daarentegen bleef uitgesproken negatief over de nieuwe voorstellen. Het
systeem van toelagen was onjuist en zou gaan werken als een olievlek. Hij
wilde er echter geen halszaak meer van maken.371 Ritmeester en Dassen
tenslotte beschouwden de nieuwe regeling als een achteruitgang. De salaris
sen waren volgens Ritmeester nu wel aan de zeer lage kant.372 M inister
Teulings betoogde dat de gewijzigde voorstellen een integrale toepassing
van het amendement-Tuin inhielden. De minister benadrukte dat het be456
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paaldelijk de taak van de regering was voor individuele gevallen een toe
lage vast te stellen. Hij had er dan ook bezwaar tegen om over elke toeken
ning een specificatie aan de Kamer te geven. Nadat Beernink, Tuin en
Schouten vervolgens gevraagd hadden om een toelichtende staat, waarin
alle toelagen waren opgenomen, verklaarde de minister zich hiertoe be
reid.373 De betreffende begrotingsposten werden thans zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. Alleen de CPN werd geacht te hebben tegenge
stemd.
M et het bereiken van bovengenoemd compromis was de topsalarissenkwestie allerminst tot een bevredigende oplossing gebracht. De door Teu
lings geuite vrees dat het onmogelijk zou zijn orde in het salarisbeleid te
brengen, werd al snel werkelijkheid. Vanaf begin 1951 werd de verlening
van toelagen regelmatig aan de orde gesteld in de ministerraad. Minister
Staf constateerde dat de gevolgde weg willekeurig was. Zijn collega Mans
holt merkte eenmaal op dat het voor hem moeilijk was aan de toekenning
van toelagen op zijn departement te ontkomen, indien op andere departe
menten toelagen werden verstrekt. De secretarissen-generaal lieten zich
overigens ook niet onbetuigd. In de loop van 1951 stelden zij gezamenlijk
een nota op 'inzake het achterblijven van de salariëring van hogere ambte
naren’. Op 12 november 1951 besloot de ministerraad het vraagstuk van de
topsalarissen in studie te nemen. Op 7 januari 1952 stemde de raad in met
de instelling van een 'commissie van advies inzake de salariëring van ho
gere ambtenaren', onder voorzitterschap van L. Neher. Taak en samenstel
ling van de commissie zouden niet worden gepubliceerd en de nota van de
secretarissen-generaal zou de commissie niet ter hand worden gesteld.
Minister Beel deelde de ministerraad mee dat Binnenlandse Zaken niet lan
ger de verantwoordelijkheid wenste te dragen voor het verstrekken van
toelagen, gelet op de onmogelijkheid om regelend op te treden. De raad be
treurde dit, maar stemde ermee in dat de bedragen voor 1952 op de afzon
derlijke begrotingshoofdstukken werden gebracht.374
Bij de begrotingsbehandeling voor 1952 bleek een gespecificeerde toelich
tende staat te ontbreken. Tuin vroeg om opheldering. De minister verklaar
de dat een regeling betreffende de toelagen was uitgebleven, hetgeen op de
departementen tot 'moeilijkheden en gevoeligheden' had geleid. Het pro
bleem was niet opgelost en de minister vreesde 'dat wij door schade en
schande wijs zullen moeten worden'.375 In de Eerste Kamer verklaarde de
nieuwe bewindsman van Binnenlandse Zaken, Beel, enige maanden later
dat het vraagstuk opnieuw in onderzoek was.376
Pensioenzaken
In leid in g
Bij KB van 22 juni 1949, werd een staatscommissie in het leven geroepen
met de opdracht te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, een herziening
van de bestaande pensioenwetgeving noodzakelijk was. Deze commissie,
onder voorzitterschap van G.A. van Poelje, had tevens de opdracht ervoor
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te zorgen dat een eventuele nieuwe wet duidelijk, leesbaar en eenvoudig
moest zijn, terwijl de bestaande pensioenrechten gerespecteerd dienden te
worden.
De commissie presenteerde eerst na acht jaar haar eindrapport, vergezeld
van een ontwerp van wet en een concept-MvT. De ingewikkeldheid van de
materie was hiervan de oorzaak. Uiteindelijk verscheen in januari 1966 een
nieuwe Pensioenwet in het Staatsblad.
Onder druk van het parlement nam de regering vanaf 1946 een reeks
noodmaatregelen om ook voor de gepensioneerden de prijsstijgingen gro
tendeels te compenseren.
Kamer acht toelagen ontoereikend
Tijdens de kabinetsperiode van het kabinet-Beel was, onder verantwoorde
lijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken Witteman, op 11 mei
1948 een ontwerp van wet tot verhoging van pensioenen met een toeslag
ingediend.377
Het ontwerp vormde een vervolg op de Wet van 28 februari 1947 Stbl. H
73, waarbij een extra uitkering van 25% over de jaren 1946 en 1947 op de
pensioenen was verleend, met een maximum van ƒ500. Bij de parlemen
taire behandeling van laatstgenoemd wetsontwerp was aangedrongen op
een verdergaande gedifferentieerde regeling met een grotere tegemoetko
ming aan de lagere pensioenen tot een m aximumtoeslag van 100% van
deze pensioenen.
Voor de regering stond voorop dat de regeling niet mocht leiden tot een
principiële aantasting van het bestaande systeem van pensioenwetgeving.
Van een verhoging van de pensioenen naar evenredigheid van de daling
van de koopkracht of van de stijging der salarissen kon geen sprake zijn. De
voorgestelde regeling betrof slechts een incidentele ingreep ten laste van de
schatkist, welke zijn rechtvaardiging en begrenzing vond in de nood van de
betrokken gepensioneerden en de nood van de schatkist.
Inhoudelijk onderscheidde het ontwerp voor de aanpassing van pensioe
nen drie tijdvakken c.q. categorieën gepensioneerden. Het eerste tijdvak be
trof pensioenen, berustend op grondslagen van vóór de Eerste Wereldoor
log ('omstreeks 1914'). Deze pensioengrondslagen waren zodanig op het sa
larispeil achterop geraakt, dat een verhoging met maximaal 100% werd
voorgesteld, echter met een maximumbedrag van ƒ500. In de praktijk had
deze maatregel betrekking op een kleine groep hoogbejaarden. Het tweede
tijdvak ('1920-1945') betrof daarentegen een zeer grote groep gepensioneer
den. Voor deze groep achtte de regering een toeslag van 25% redelijk. Het
laatste tijdvak betrof de na de Tweede Wereldoorlog toegekende pensioe
nen, die geheel of gedeeltelijk afgeleid waren van de geldende salarisregeling ('1946 en volgende jaren'). Voor deze groep werd een verhoging van
25% tot 0% voorgesteld.378 De voorgestelde maatregelen zouden met terug
werkende kracht ingaan per 1 januari 1947.
In het VV van juni 1948 toonden de fracties zich teleurgesteld in de ver
wachting dat de pensioenen zouden worden aangepast aan de gestegen kos458
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ten van levensonderhoud. De kritiek spitste zich toe op de volgende hoofd
punten. Ten eerste werd de toeslag van 25% voor de grote middengroep
volstrekt ontoereikend en zeer teleurstellend geacht, gelet op de sterk geste
gen kosten van levensonderhoud en de stijging van de salarissen (44%).
Gepleit werd voor verhoging van het percentage, variërend van 35% tot
40%. Ten tweede werd opgemerkt, dat de betekenis van de verhoging van
100% voor de eerste groep in de praktijk gering was door het stellen van een
limiet van ƒ500. Deze beperking was willekeurig en diende te vervallen
voor deze kleine categorie hoogbejaarden en weduwen. Daarnaast kwamen
de kamerleden op voor tal van bijzondere groepen die door de voorgestelde
regeling verder achterop raakten.379
Minister W itteman toonde zich echter een vasthoudend bewindsman.
Hij verwierp alle kritiek, zich onder meer beroepend op bovengenoemde
uitgangspunten van het ontwerp, en wees elke verdere verhoging van de
hand. Het m ondelinge en schriftelijke overleg tussen de commissie van
rapporteurs en de regering, voorafgaande aan de openbare behandeling, le
verde evenmin toezeggingen van regeringszijde op. De regering was op ver
zoek van de commissie wel bereid een voorschot uit te betalen in afwach
ting van de totstandkoming van de wet.380
'Ik pleeg deze aanranding met lust'
Bij de openbare behandeling in de Tweede Kamer op 29 september 1948 had
vrijwel de gehele Kamer bezwaren tegen de hoofdlijnen van het ontwerp.
Alle woordvoerders vonden de verhoging met 25% voor de middengroep
te laag en achtten het maximum van ƒ500 onverantwoord. Met voorbeel
den werd gewezen op de grote nood in de gezinnen van gepensioneerde
ambtenaren. De verhogingen waren ten onrechte niet in evenredigheid met
de gestegen kosten van levensonderhoud en de salarisverhoging. In het bij
zonder werd daarbij gewezen op de positie van de onderwijzers, die een be
langrijke salarisverhoging hadden ontvangen, terwijl hun gepensioneerde
collega's sterk achterbleven. Een eventuele aantasting van de beginselen
van de pensioen wetgeving achtten de woordvoerders niet onoverkomelijk.
De Kort (KVP) meende dat zowel regering als parlement in de nood van de
gepensioneerden tegem oet wilde komen voorzover de schatkist dit ge
doogde. 'Door de uitvoering van dit verlangen wordt het beginsel van de
huidige pensioen wetgeving niet aangetast (maar) wordt wel erkend, dat de
Overheid verplichtingen heeft op het gebied van de verzorging van haar
uitgediende ambtenaren, die van verdere strekking zijn dan de rechten,
welke de Pensioenwet aan de ambtenaren kan geven. (...) Met deze stelling
gooit men niet het huidige systeem onzer pensioenwetgeving over boord,
maar wel randt men er essentieel mede aan het beleid van verschillende
kabinetten in de loop onzer parlementaire geschiedenis. Ik wil u wel zeg
gen, Mijnheer de Voorzitter, dat ik deze aanranding pleeg met lust, want ik
ken ze, de oude en invalide stumpers, die ambtenaren zijn geweest, en ik
ken ze uit de loop van vroegere werkzaamheden, de in soms desastreuze el
lende verkerende nabestaanden van hen, die ambtenaar w aren.'381 De
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Pensioenwet was slechts een instrument. De zorgplicht van de overheid
voor haar gepensioneerde ambtenaren en hun nabestaanden eindigde niet
daar, waar de Pensioenwet eindigde. In de gegeven uiterst ongunstige om
standigheden was de Pensioenwet ontoereikend, zodat genoemde zorgplicht
noopte tot extra maatregelen.
Van Sleen (PvdA) diende een motie in, waarin de regering werd ge
vraagd een gewijzigd ontwerp in te dienen, dat tegemoet zou komen aan de
wensen van de Kamer. De motie werd ondersteund door Stapelkam p
(ARP), Dassen (KVP), Fortanier-de W it (VVD), Vermeer (PvdA) en Krol
(CHU). De Kort (KVP) was echter een andere mening toegedaan dan zijn
fractiegenoot Dassen. Hij achtte het ongewenst de gepensioneerden nog lan
ger een wettelijke regeling van toeslagen te onthouden, en verkoos aldus
een 'zeer onvolkomen regeling' boven in het geheel geen wettelijke rege
ling. Hoogcarspel (CPN) was het hiermee niet eens. Ook hij bepleitte de in
diening van een gewijzigd ontwerp. Hij verwierp het argument dat de nood
van de schatkist een ruimere verhoging verhinderde, wijzend op de hoge
uitgaven voor de militaire actie in Indonesië, voor de uitbouw van vloot en
luchtmacht, en voor het nakomen van de m ilitaire verplichtingen in het
kader van het Verdrag van Brussel.382
'Aanvaarden op afbetaling'
De inmiddels opgetreden nieuwe bewindsman van Binnenlandse Zaken,
Van Maarseveen, stelde zich bij de openbare behandeling bikkelhard op. Hij
zei geen enkel amendement te kunnen aanvaarden en geen enkele toezeg
ging te kunnen doen, die de lasten voor de rijksschatkist zou verhogen. Het
voorliggende ontwerp sloeg al een gat van ongeveer ƒ30 miljoen in de
rijksbegroting voor 1949. Hij achtte het onjuist de pensioenen te koppelen
aan de verhogingen van salarissen. Een dergelijke kwestie behoorde aan de
orde gesteld te worden bij de algehele herziening van de pensioenwetgeving. De minister waarschuwde daarnaast voor maatschappelijke spannin
gen, die zouden kunnen optreden indien aan niet-werken den een te groot
aandeel in de te verdelen maatschappelijke rijkdom werd toegekend, ten
koste van het werkende deel der bevolking. De maatschappij kon, nog altijd
onder invloed van de gevolgen van de verwoestende oorlog, zijns inziens
niet méér verdragen. Bovendien stelde de bewindsman dat de gepensio
neerde ambtenaren bevoorrecht waren boven andere groepen. Degenen met
een lijfrente voor de oude dag hadden de afgelopen jaren slechts een belas
tingverhoging 'genoten'. Een toeslag ontvingen zij niet. Relatief gezien was
de nood van gepensioneerde oud-ambtenaren veel geringer. Elke verhoging
van pensioenen moest per slot van rekening betaald worden door die groe
pen, die geen enkele toeslag kregen op hun karige inkomsten.
Over de ingediende motie merkte Van Maarseveen op dat aanneming er
van tot nog grotere vertraging zou leiden. De Kamer moest zijns inziens de
behandeling niet onmogelijk maken door het indienen van dergelijke m o
ties. Zij moest het ontwerp aannemen of verwerpen. Wanneer de Kamer
niet tevreden was met het ontwerp kon zij het, aldus de suggestie van de
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minister, 'aanvaarden op afbetaling. (...) Dan zijn ten minste de mensen, die
nu zitten te wachten op de uitbetaling van de toeslag op hun pensioen, ge
red en geholpen. En laat men dan straks bij de algemene beschouwingen
over de Rijksbegroting aandringen op verhoging. Dan kunnen alle verlan
gens, die uit de Kamer komen tot het doen van meer uitgaven, gecoördi
neerd worden en in gemeenschappelijk verband worden bezien. Dan kan
worden nagegaan of het werkelijk onder deze omstandigheden nog tolera
bel is, dat men de uitgaven van de Staat steeds meer opvijzelt. Het is vol
komen doelloos, wanneer de Kamer voortdurend aandringt op verhoging
van uitgaven.'383
De Kamer haakte op deze laatste gedachte meteen in. Van Sleen wijzigde
zijn motie zodanig dat nu aan de regering gevraagd werd een nieuw wets
ontwerp in te dienen, waarin sterker met de verlangens van de Kamer reke
ning gehouden zou worden. Als voorwaarde verlangde hij van de minister,
dat deze de motie in ernstige overweging zou nemen. Alleen Hoogcarspel
(CPN) verwierp de strekking van de motie. Het was een politieke manoeu
vre, om het gezicht te redden. De Kamer ging onder het juk van de regering
door, haar wensen werden aldus 'tot St. Juttemis' uitgesteld. Van M aarse
veen concludeerde dat naar het unanieme oordeel van Kamer en regering
de verhogingen te laag waren. Tegen de motie had hij geen bezwaar. Hij
drong er bij de Kamer op aan haar financiële wensen bij de algemene be
schouwingen te uiten. Ten aanzien van Hoogcarspel stelde de minister, dat
de CPN klaarblijkelijk de lege dop prefereerde boven het halve ei.384 Bij de
stemming werd de motie-Van Sleen met enkel de stemmen van de CPNleden tegen aangenomen. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen.385
In Het Schoolblad, het blad van de (algemene) Nederlandse onderwij
zersvereniging, werd het optreden van de minister gelaakt: 'De keuze was
dus: het voorgestelde met al zijn gebreken of intrekking van het ontwerp.
Onder deze omstandigheden degradeert een debat tot loos gepraat, een Mi
nister tot dictator en het parlement tot een college, dat slechts te slikken
heeft, wat de Regering het voorzet. Dat verschillende afgevaardigden nog
pogingen in het werk hebben gesteld om verbeteringen aan te brengen, be
wijst wel, hoe sterk men doordrongen is van de nood der gepensionneerden. Zij kunnen niet wachten, geen dag en geen nacht.'386
In de Eerste Kamer oordeelde senator Vixseboxse (CHU) dat aan de over
zijde 'alle lansen, die door de verschillende afgevaardigden zijn geveld
voor de verbetering van het voorgestelde systeem der bijslagen op pensioe
nen, zijn versplinterd op het stalen schild van den fiscalen nood, dat de mi
nister, niettegenstaande het niet eens zijn eigen schild was, met grote vaar
digheid hanteerde’. Toen bleek dat er niets te bereiken was, had de Tweede
Kamer een onschuldige motie aangenomen, waarmee zij haar gezicht kon
redden. Ook in de Eerste Kamer was de teneur dat de voorgestelde toeslagen
te gering waren. Gevraagd werd of de regering inmiddels een standpunt had
ingenomen inzake de motie-Van Sleen. Minister Van Maarseveen liet de
Kamer weten dat de regering de beslissing had genomen het maximumbe
drag voor de eerste groep gepensioneerden te verhogen van ƒ500 tot ƒ600.
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H et wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer
aan gen om en ,387 en verscheen als Wet van 5 november 1948, Stbl. I 498, in
het Staatsblad.
Van M aarseveen noemt verdere verhoging onaanvaardbaar
De pensioenkwestie kwam opnieuw in de Tweede Kamer ter sprake bij de
begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken voor 1949. Daar herhaalde
minister Van Maarseveen dat een wetsontwerp in voorbereiding was, dat
het maximumbedrag van ƒ500 voor de groep oud-gepensioneerden (met
een toeslag van 100%) zou verhogen tot ƒ600.388 De meeste woordvoerders
vonden dat onbevredigend, daar het in de praktijk slechts een heel kleine
groep b etrof.389 Van Sleen (PvdA) toonde zich bitter teleurgesteld. De
kwestie was zijns inziens in het slop geraakt. Het kamerlid overwoog op
nieuw een motie in te dienen, ertoe strekkend de kwestie in het georgani
seerd overleg tot een oplossing te brengen, maar zo'n motie kreeg niet de
steun van zijn collega-woordvoerders. Gortzak (CPN) liet zich nogal laat
dunkend uit over de houding van Van Sleen. Van Sleen was met een
kluitje in het riet gestuurd. Minister Van Maarseveen meende evenwel dat
hij zijn in september gedane belofte had ingelost, door een nieuw wetsont
werp voor te bereiden, dat bij de Raad van State in behandeling was.390
Op 12 december 1948 werd een ontwerp tot wijziging van art. 14 van de
Wet van 5 november 1948, betreffende de maximumbedragen van de toe
slagen, bij de Tweede Kamer ingediend. Het ontwerp had, zoals hierboven
reeds bleek, een zeer beperkte strekking. Alleen de maximumbedragen van
de eerste categorie gepensioneerden werden verhoogd van ƒ500 tot ƒ600. In
de MvT stelde Van Maarseveen dat blijkens nader onderzoek verdergaande
maatregelen voor de grote middengroep gepensioneerden uit het tijdvak
1922-1945 niet noodzakelijk waren.391
Zoals te verwachten viel, sprak uit het VV een grote teleurstelling over
het ontwerp. Herinnerd werd aan de opvatting van de Kamer, dat de toesla
gen van de Wet van 5 november 1948 over de gehele lijn onvoldoende wa
ren. Voor alle gepensioneerden diende een rechtvaardiger verhouding tus
sen de pensioenen en de verhoogde salarissen tot stand gebracht te worden.
Dit doel werd door het ontwerp slechts voor een kleine categorie bereikt.392
Minister Van Maarseveen gaf echter geen krimp. Hij sprak van een uiter
ste concessie van regeringszijde. De regering wenste haar voorstel te hand
haven. Het basispercentage van 25% voor de grote middengroep was vol
gens de bewindsman niet te laag. Verhoging ervan was onaanvaardbaar
vanwege de financiële consequenties, èn omdat de pensioenen dan ten dele
hoger zouden komen te liggen dan die van de categorie gepensioneerden
van het derde tijdvak na 1945. Daarmee zou aan het doel van de toeslagregeling geheel voorbijgegaan worden.393
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'Mager beestje: vel over been'
Op 15 maart 1949 vond de openbare behandeling plaats. Van Sleen merkte
allereerst op dat de aangelegenheid 'zo zoetjes aan werkelijk in het stadium
is gekomen, dat er niets nieuws meer over te zeggen valt'. Toch herhaalde
hij de parlementaire kritiek op de oude èn de nieuwe regeringsvoornemens. De voornaamste wens van de Kamer, verhoging van 25% naar 35%,
bleef onvervuld. De tweede wens, verhoging van de maxima, werd slechts
voor een kleine categorie vervuld. Van Sleen zag het nieuwe ontwerp als
'een mager beestje: vel over been'. Bij de gehele Kamer heerste volgens
hem ontstemming over de handelwijze van de regering. Het technische ar
gument van de minister tegen verhoging van het basispercentage werd
door Van Sleen verworpen. Hij kondigde tenslotte de indiening van een
amendement aan.394
De leden Stapelkamp (ARP), Ritmeester (VVD), Gortzak (CPN) en Dassen
(KVP) waren eveneens van mening, dat de voorstellen onvoldoende waren
en de Kamer ernstig teleurstelden. Eerstgenoemde merkte daarbij op dat,
anders dan Witteman in 1947, de huidige bewindsman niet het financiële
argument als hoofdbezwaar hanteerde. Nu was het hoofdargument, dat de
regering geen verband wilde tussen salarissen, kosten van levensonder
houd en pensioenen. Dit verschil in opvatting tussen regering en Kamer
verhinderde het bereiken van een oplossing. Dassen merkte op dat de Ka
mer slechts zou moeten buigen voor de regering indien de financiële be
zwaren overwegend waren. Voor eventuele technische bezwaren gold dat
echter zeker niet.395
Minister Van Maarseveen haastte zich vervolgens de financiële bezwa
ren tegen verdere verhogingen aan te scherpen. Onder de heersende om
standigheden zouden dergelijke voorstellen terecht niet op de m edewer
king van zijn ambtgenoot van Financiën kunnen rekenen. Daarnaast bena
drukte hij de technische bezwaren. Aan de vigerende regeling waren reeds
verschillende gebreken verbonden die tot onbillijke verhoudingen leidden.
Door verhoging van het basispercentage zouden deze gebreken ernstig toe
nem en.396 De minister ontraadde Van Sleen een amendement in te dienen,
aangezien de m aterie technisch te ingewikkeld was voor een sluitend
am endem ent.
Van Sleen hield echter vast aan zijn voornemen, gezien het onbevredi
gende antwoord van de bewindsman. Hij diende een amendement in,
waarin onder meer voor een deel van de middengroep het percentage ver
hoogd werd tot 35%, terwijl daarnaast in de percentages voor andere groe
pen vele wijzigingen werden aangebracht, èn de maximumbedragen op gro
tere schaal werden verhoogd.397 Het amendement werd ondersteund door
PvdA-leden en de VVD'er Ritmeester.
Over de inhoud van het amendement ontstonden evenwel meteen grote
problemen. De kamervoorzitter merkte terecht op dat het amendement niet
slechts een wijziging beoogde van art. 14 van de Wet van 5 november 1948,
het voorwerp van het aanhangige ontwerp, maar de facto die gehele wet be
oogde te wijzigen. Aldus ging het amendement bedenkelijk veel lijken op
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een initiatief-ontwerp. Stapelkamp deelde de mening van de voorzitter,
evenals Wagenaar. Laatstgenoemde stelde ter oplossing van dit probleem
voor om ook een wijziging in de considerans van het ontwerp aan te bren
gen, teneinde het wetsontwerp uit te breiden tot de andere artikelen van de
W et van 5 november 1948.398 Aldus geschiedde.399 De minister reageerde
zeer afwijzend op deze amendementen. Naast de reeds genoemde tech
nische bezwaren zouden de kosten ongeveer ƒ15 miljoen bedragen. Het was
zijns inziens niet de tijd om zo roekeloos en ondoordacht met 's Rijks
gelden om te gaan. De minister verklaarde de amendementen onaanvaard
baar. Bij aanneming zou de regering het wetsontwerp intrekken. Aan een
eventueel daaropvolgend initiatief-ontwerp zou de regering haar medewer
king niet kunnen verlenen.400
Stapelkamp begreep, dat de kwestie van de verhoging van de pensioenen
in een volstrekte impasse dreigde te geraken. De aanneming van de amen
dementen zou daar niets aan veranderen. Hij stelde daarom voor te streven
naar een hervatting van het overleg met de regering, en deed daartoe een
voorstel van orde tot schorsing van de beraadslagingen over het wetsont
werp en de gewijzigde amendementen-Van Sleen. Alleen de CPN-woordvoerders waren fel gekant tegen dit voorstel en grepen de gelegenheid aan
om hard uit te halen naar de PvdA en haar woordvoerder. De overige ka
merleden zagen echter geen andere weg dan die welke door Stapelkamp was
aangewezen. Het voorstel van orde werd met ruime meerderheid aange
nomen, de beraadslagingen werden geschorst.401
O ntw erp

ingetrokken

Op het besluit van de Kamer volgde op 2 mei 1949 een afdelingsonderzoek
betreffende de gewijzigde amendementen-Van Sleen. In het verslag daar
van kwam als algemene wens naar voren de regering de gelegenheid te bie
den de Kamer volledig in te lichten over de financiële en technische bezwa
ren tegen de amendementen. Daarnaast werden in het verslag suggesties
gedaan tot wijziging van de percentages, teneinde onbillijkheden en onef
fenheden weg te nemen.402
Een antwoord van de regering bleef echter uit. Op vragen van Beernink
(CHU) antwoordde de minister van Binnenlandse Zaken ad interim, Van
Schaik, op 19 juli 1949 dat hij zo spoedig mogelijk een nota zou indienen.403
Bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken voor 1950 bleek
echter dat hiervan nog weinig terecht gekomen was. De m inister kon
slechts mededelen dat de kwestie op korte termijn in de ministerraad be
sproken zou worden.404 Van Sleen sprak van een ondraaglijke stilte, die
over deze voor de Kamer zeer gevoelige kwestie was ontstaan. De mensen
in het land waren zijns inziens verbitterd en opstandig. In oktober hadden
in Den Haag zesduizend gepensioneerden gedemonstreerd. Aan het gesol
moest nu maar eens een einde komen.405 W oordvoerders als Beernink
(CHU) en Ritmeester (VVD) lieten vergelijkbare geluiden horen.406 W age
naar (CPN) greep de gelegenheid aan om opnieuw fel uit te halen naar de
P vdA .407 De reactie van Van Sleen was kenmerkend voor de slechte ver464
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houding tussen PvdA en CPN. Hij vergeleek Wagenaar met 'een grote pro
pagandist (...), die bij zijn propaganda van de gedachte uitging: het geeft niet
wat je beweert, als je maar vasthoudt en het vaak genoeg herhaalt, geloven
de mensen het wel, ook al zijn het de grootste onwaarheden, tenminste als
je er daarbij voor zorg draagt deze met een behoorlijk kleed te omhullen en
met de nodige kracht voor te dragen'.408 De toezegging van de regering
betreffende het indienen van een nota werd evenwel niet gestand gedaan.
In plaats daarvan liet minister Teulings de Kamer op 24 mei 1950 weten dat
het wetsontwerp 1071 was ingetrokken.
N ieu w e

voorstellen

Een maand later, op 20 juni 1950, werd een nieuw wetsontwerp, 'tot verho
ging van pensioenen met een bijzondere toeslag' ingediend.409 Tegelijker
tijd werd een wetsontwerp tot toekenning van een kindertoelage aan gepen
sioneerden ingediend.410
De minister stelde voorop dat het allerminst gemakkelijk was tegemoet
te komen aan de wensen van de Kamer, zonder een ernstige verstoring van
de onderlinge verhoudingen tussen gepensioneerden te veroorzaken. De
regering was echter overtuigd van de noodzaak enige verlichting te bieden,
gelet op de financiële nood bij met name de trekkers van lage pensioenen.
Daartoe was des te meer aanleiding nu zich als gevolg van de devaluatie
inmiddels nieuwe prijsstijgingen hadden voorgedaan, die de nood nog nij
pender maakten. Opnieuw werd het beperkte karakter van de voorgestelde
verhogingen benadrukt. Boven de in het verleden toegekende verhogingen
van ca. ƒ40 miljoen werd nu een bedrag van ƒ16 miljoen beschikbaar ge
steld, waarvan ƒ3,75 miljoen bestemd voor kinderbijslag en ƒ12,25 miljoen
voor de nieuwe toeslag.
Inhoudelijk week de regeling van het ontwerp nogal af van de Wet van 5
november 1948. In het onderhavige ontwerp werd niet gekozen voor een
procentuele toeslag, maar voor een uniform bedrag. Aan alle gepensioneer
den werd een toeslag van ƒ50 toegekend. Aan de gepensioneerden die een
toeslag op grond van de Toeslagwet 1948 ontvingen, werd bovendien een
bijzondere toeslag van ƒ40 toegekend, zodat deze categorie ƒ90 ontving, dit
alles met ingang van 1 januari 1950. Opnieuw werden aan de bedragen be
perkingen verbonden, zoals het maximum van 20% van het pensioen. Al
dus meende de regering tegemoet te zijn gekomen aan het verlangen van
de Kamer om voor alle gepensioneerden een verbetering te realiseren. Aan
vankelijk had de minister van Binnenlandse Zaken in een nota de hoogte
van de toeslagen op ƒ120 en ƒ80 gesteld, maar in het interdepartementaal
overleg tussen Binnenlandse Zaken en Financiën werden deze bedragen
uiteindelijk naar beneden bijgesteld.411 De kindertoelagevoorziening aan
gepensioneerden moest gezien worden als aansluiting op de Kinderbijslag
wet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrententrekkers. In de minis
terraad had met name premier Drees zich sterk gemaakt voor deze rege
ling.412
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In de Kamer waren de bezwaren tegen dit ontwerp echter niet minder
groot dan bij voorgaande gelegenheden. De bedragen van ƒ50 en ƒ90 zou
den volstrekt ontoereikend zijn om de pensioenen op een redelijk peil te
brengen. Verschillende gepensioneerden (van voor 1920) gingen er zelfs op
achteruit vergeleken met het ingetrokken ontwerp 1071, hetgeen wel heel
schrijnend was. Door de uniforme toeslag werd de onderlinge verhouding
der pensioenen sterk verwrongen. Trekkers van middelgrote en hogere
pensioenen werden het kind van de rekening. De ingangsdatum diende
vervroegd te worden tot 1 januari 1949.413
Wel bestond er algemene instemming met het wetsontwerp betreffende
de kinderbijslag. Het wetsontwerp zou zonder uitvoerige discussie in de Ka
mer worden aangenomen. De kritiek spitste zich toe op de toeslagregeling.
Ook in de pers verschenen commentaren waarin de toeslagregeling on
toereikend werd genoemd. De Maas- en Roerbode bijvoorbeeld vroeg zich
'met enige wrevel af waar de regering de moed vandaan heeft gehaald om
"ter verlichting" van de gedupeerden voor te stellen een maximum toeslag
te geven van zegge en schrijve negentig gulden per jaar. (...) De minister is
er niet mee af door te verklaren, dat het probleem van de toeslag voor de gepensionneerden niet licht is. Natuurlijk niet. Maar meent de bewindsman,
dat het voor trouwe landsdienaren, die 40 jaar lang gediend hebben en al die
jaren een vrij hoge pensioenpremie hebben betaald, licht is op de oude dag
tot de bedelstaf te worden gebracht? Als de regering bij herhaling door de
mond van de minister van Financiën verkondigt, dat grote soberheid moet
worden betracht, dan doet het toch wel wrang aan, dat de overheid haar so
berheid als het ware bot viert op talrijke gepensionneerde landsdienaren.
Het is te hopen, dat het parlement de regering ertoe zal kunnen bewegen
om vooral de oudste gepensionneerden een ruimere toeslag te geven, opdat
dezen uit de categorie stille armen kunnen worden weggenomen.'414
Bij de schriftelijke behandeling trachtte de commissie van rapporteurs
nog een opening te vinden door het voorstel de bedragen te verhogen van
ƒ50 tot ƒ75 en van ƒ90 tot ƒ 155. De regering nam echter een afwijzend stand
punt in, vanwege de financiële consequenties. Realisering van deze extra
verhogingen zou de schatkist ongeveer ƒ8 miljoen kosten. Alleen wat be
treft de ingangsdatum deed de regering een concessie. Over 1949 zou een
toeslag van ƒ40 worden verstrekt. De ministerraad bereikte hierover op 17
juli 1950 overeenstemming. Lieftinck verzette zich aanvankelijk tegen elke
w ijziging van de voorstellen, maar onder druk van Van M aarseveen,
Drees, en Van Schaik, die de laatste maanden 'onder de indruk was geko
men van de moeilijkheden door de lage stand der pensioenen', liet Lief
tinck zijn bezwaren vallen.415
KVP, ARP, CHU en VVD zwichten voor 'onaanvaardbaar' regering
De algemene beraadslagingen over het ontwerp gaven aanvankelijk een
zelfde beeld te zien als de behandeling van ontwerp 1071. De minister kreeg
op de dag van behandeling, 21 juli 1950, van alle woordvoerders een stort
vloed van kritiek over zich heen. Toen de kamervoorzitter voorstelde de
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spreektijd te beperken tot vijftien minuten per spreker repliceerde Van
Sleen vinnig: '(...) ik zou liever helemaal niet over het wetsontwerp willen
spreken, ik zou dus tot dit wetsontwerp het zwijgen willen doen, omdat ik
dit de waardigste houding acht en deze mijns inziens het felste protest in
houdt. Diep ga ik in geen geval op de inhoud in; immers, opnieuw is duide
lijk geworden, dat het moeilijk is met de Regering over het pensioenvraagstuk tot een behoorlijk overleg te komen en dat de Regering op een vrucht
dragende gedachtenwisseling met de Kamer niet zo heel veel prijs stelt.
Telkens en telkens hebben wij - in de loop der jaren - ervaren, dat de Rege
ring inmenging van de Kamer, met betrekking tot deze materie, niet duldt.
Geen enkele door de Kamer voorgestelde wijziging heeft bij de Regering
ooit genade kunnen vinden; in wezen zette de Kamer op een bepaald mo
ment toch door, dan werd de beraadslaging geschorst of met terugneming
van het wetsontwerp gedreigd. Het gevolg is hiervan zelfs geweest, dat en
kele gepensionneerden, wie iets in het vooruitzicht werd gesteld, dit - door
het terugnemen van zo’n wetsontwerp - niet hebben gekregen. Mijnheer de
Voorzitter! Ik acht dit wetsontwerp volkomen onvoldoende.'416 Het was
bepaald niet zo dat men kon zeggen: '(...) daar spreekt Van Sleen weer, die
pensioenm aniak.' Neen, hij verwoordde het standpunt van zijn gehele
fractie en meende in de geest van de Kamer te spreken, wanneer hij het
voorstel afkeurde. Van Sleen betreurde het ten zeerste dat de regering het
voorstel van de commissie van rapporteurs tot verhoging van de toeslagen
had afgewezen, temeer nu de commissie om haar goede wil te tonen, haar
eis van 10% extra-toeslag, zoals bij het ontwerp 1071 gesteld, had laten val
len. Indien de regering niet alsnog met toezeggingen zou komen, zou de
PvdA'er een amendement indienen.
Stapelkamp meende dat de toeslagen van ƒ90 en ƒ50, waarvan hij de laat
ste als een devaluatietoeslag zag, ver beneden de grenzen van billijkheid la
gen. Nochtans was volgens het ARP-kamerlid na het optreden van de
nieuwe minister, Teulings, een wat gunstiger wind gaan waaien. Maar hij
kon de voorstellen slechts zien als een voorschot op een nog in te dienen
definitieve regeling.417 De leden Fortanier-de W it (VVD), Hoogcarspel
(CPN), Beernink (CHU) en Dassen (KVP) lieten zich eveneens overwegend
negatief uit. Beernink durfde echter verwerping niet voor zijn verantwoor
ding te nemen, omdat de gepensioneerden dan niets kregen. Dassen behield
zich het recht voor te gelegener tijd op de materie terug te komen.418
Minister Van Schaik, die zijn zieke collega Teulings verving, herhaalde
dat het kabinet onder de gegeven omstandigheden niet meer kon doen voor
de gepensioneerden. Van Schaik leek de eerder door Van Maarseveen met
succes toegepaste politieke manoeuvre te willen herhalen, door te laten blij
ken wel iets te voelen voor het standpunt van de leden, die het ontwerp on
der protest wilden aanvaarden, om vervolgens bij een andere gelegenheid
op de kwestie terug te komen.419
Bij de replieken werd het vervolgens door Van Sleen en Burger (beiden
PvdA) ingediende amendement, dat beoogde de bedragen conform het
voorstel van de commissie te verhogen, aan de orde gesteld. Hoewel het
amendement de volle sympathie had van de meeste fracties, stelden woord467
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voerders als Stapelkamp, Fortanier-de Wit, Dassen en Beernink hun uitein
delijk standpunt afhankelijk van het oordeel van de regering, in verband
met een eventuele intrekking van het wetsontwerp bij aanneming van het
am endem ent.420 Minister Van Schaik verklaarde het amendement meteen
onaanvaardbaar. Zou het worden aangenomen, dan zou hij schorsing van
de beraadslagingen vragen, waardoor de m aterie voorlopig zou blijven
rusten. Minister Lieftinck kreeg vervolgens het woord in verband met diens
bijzondere verantwoordelijkheid voor 's lands financiën, maar ook met het
oog op het feit dat het hier een zaak van algemeen regeringsbeleid betrof.
Naar zijn mening zou de Kamer bij aanneming van het ontwerp haar wen
sen althans voor 1950 verwezenlijkt zien door de toekenning van de extra
toeslagen over de jaren 1949 en 1950. De Kamer kon het ontwerp onder
voorbehoud aannemen en het vraagstuk voor de volgende jaren opnieuw
in overweging nemen.421 Minister Van Schaik noemde in dit verband het
komende debat over de loon- en prijspolitiek.422
De meeste fracties zwichtten voor de regeringsdruk en namen de door
Lieftinck en Van Schaik aangegeven opening voor de volgende jaren voor
lief. Alleen de PvdA en de CPN hielden vast aan wijziging van het wetsont
werp. Burger plaatste het vraagstuk in een breder verband. Zijn kritiek was
niet mals. Het ontwerp was een voorbeeld van het beleid van dit kabinet,
dat aan financieel méér draagkrachtigen tegemoetkomingen verstrekte,
waarvan de minst draagkrachtigen de dupe werden. In dit verband herin
nerde hij aan de herziening van de ondernemingsbelasting en de beperking
van de dividendstop.423 Deze consequentie was voor de PvdA-fractie zo
onaanvaardbaar, dat zij een eventuele opschorting van het ontwerp voor
lief wilde nemen.424
Het am endement werd vervolgens, met slechts de stemmen van de
PvdA en CPN vóór, met 48 tegen 23 stemmen verworpen. Het Vrije Volk
vergat in zijn hulde aan de standvastige PvdA-fractie even dat de CPN ook
voor had gestemd: 'Bij alle eenstemmigheid, die in de Kamer over de on
toereikendheid van de pensioentoeslag bleek te bestaan, heeft alleen de
PvdA tot het laatst haar standpunt vastgehouden. KVP, AR, CHU en VVD
die in zaken als de opheffing van de ondernemingsbelasting en de verzach
ting van de dividendstop vooraan stonden, hebben het thans bij woorden
gelaten. W ij hebben thans de derde nadrukkelijke waarschuwing moeten
beleven. Het is duidelijk, dat men niet aan het waarschuwen kan blij
ven.'425 De Linie vroeg zich wanhopig af: ’(...) de lonen der arbeiders stijgen
mee (met de kosten van levensonderhoud, PB) en passen zich aan, de
zakenman kan zijn winstmarge verhogen, maar tot wie moeten zij zich
wenden, nu hun oude patroon hen zo jammerlijk in de steek laat.'426
Het wetsontwerp werd, evenals het wetsontwerp inzake de toekenning
van een kinderbijslag, zonder hoofdelijke stemming aangenom en.427 De
uitslag van de stemming in de Eerste Kamer, begin november 1950, was van
gelijke aard. In de Eerste Kamer ging de minister nadrukkelijk in op een
mogelijke consequentie van het onaanvaardbaar van het kabinet. Hij stelde
dat het voor de hand lag, 'dat, indien de Tweede Kamer door haar votum te
kennen zou hebben gegeven, dat, zouden nadere voorzieningen als door
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haar gewenst uitblijven, zij haar vertrouwen aan het zittende kabinet niet
meer zou kunnen blijven schenken, het kabinet zijn portefeuille ter be
schikking van H.M. de Koningin zou hebben gesteld. Hetzelfde zou het ge
val zijn indien - onverhoopt - de Eerste Kamer zulk een uitspraak zou
doen.'428
De parlem entaire behandeling van het wetsontwerp 1689 in de Eerste
Kamer werd overigens voor een belangrijk deel overschaduwd door inmid
dels aangekondigde nieuwe regeringsvoorstellen inzake de pensioenen 429
De wetten werden vastgesteld op 9 november 1950, Stbl. K 501 en K 502.
Uiteindelijk concessies aan de Kamer
Op 27 september 1950 stelden verschillende kamerleden het pensioenvraagstuk opnieuw aan de orde bij het debat over de nota’s inzake de loon- en
prijspolitiek, zoals minister Van Schaik had gesuggereerd. De regering werd
gevraagd om vanuit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid in aanslui
ting op de loonsverhoging van 5% ook aan de gepensioneerden een verho
ging van 5% toe te kennen.430 Het antwoord van minister Joekes stelde hen
teleur. De minister van Sociale Zaken stelde dat de regering zich nog moest
beraden en dat hij derhalve geen verdere inlichtingen kon geven.431
De leden Stapelkamp en Beernink dienden daarop een motie in waarin
zij de regering vroegen om gelijke maatregelen voor gepensioneerden te
treffen, zodat voor hen evenals voor het particuliere bedrijfsleven een ver
hoging van 5% werd gerealiseerd.432 Van Sleen diende eveneens een motie
in die beoogde een toeslag van 10 1/4% toe te kennen, in afwachting van de
indiening van een nieuw wetsontwerp.433 Hiermee zouden de pensioenen
evenveel verhoogd Worden als de ambtenarensalarissen.
M inister Joekes volstond opnieuw met de mededeling dat de regering
terzake nog geen beslissing had genomen. Bovendien achtte hij het be
zwaarlijk deze materie uitvoerig aan de orde te stellen buiten aanwezigheid
van de betreffende ressort-minister, de bewindsman van Binnenlandse Za
k e n .434 Met dit antwoord werd de Kamer wel heel erg openlijk van het
kastje naar de muur gestuurd. Niettemin berustten de beide grootste rege
ringsfracties, KVP en PvdA, opnieuw in het regeringsstandpunt. Van Sleen
nam zijn m otie terug, en de KVP-fractie verklaarde tegen de motieStapelkamp-Beernink te zullen stemmen. De motie maakte geen schijn van
kans. Bij de stemmingen kreeg zij de steun van CHU, ARP, VVD, CPN,
SGP, KNP en een vijftal leden van de PvdA.435 Fractievoorzitter Van der
Goes van Naters was zichtbaar ontstemd over het feit dat zijn partijgenoten
Tendeloo, Van Sleen, Goedhart, Van Lienden en Scheps hun stem aan de
motie hadden gegeven.436
Voor de zoveelste maal was de Kamer voor de regering door het stof ge
gaan. Maar de Kamer bleef volhouden. Bij de begrotingsbehandeling voor
1951 vroeg de Kamer opnieuw om verhoging van de pensioenen.437 De
regering liet nu blijken een besluit te hebben genomen om nadere voorzie
ningen te treffen ter verhoging van de bijzondere toeslag die laatstelijk was
toegekend. Op korte termijn zou hiervoor een wetsontwerp worden inge469
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diend.438 Deze toezeggingen van de regering ontlokten waarderende woor
den voor het beleid van minister Teulings aan de leden Stapelkamp en Rit
m eester.439 Van Sleen hekelde nogmaals de laatste toeslagwet, die hij klei
nerend het 'wetje van 21 cent per dag' noemde.440 Nochtans nam Van Sleen
een afwachtende houding aan 441 Minister Teulings kon de Kamer mede
delen dat hij met zijn ambtgenoot van Financiën over de nieuwe toeslag
regeling overeenstemming bereikt had.442
De indiening van een wetsontwerp zou echter nog geruime tijd op zich
laten wachten. Nadat een ontwerp de Raad van State gepasseerd was, bleek
eind 1950 dat de sociaal-economische omstandigheden inmiddels zo ver
slechterd en de prijsstijgingen zo fors waren, dat de voorgestelde maatrege
len onvoldoende tegemoet kwamen aan de financiële m oeilijkheden van
gepensioneerden. Andermaal was beraad binnen het kabinet nodig, hetgeen
vertraagd werd door de kabinetscrisis van januari-maart 1951.
Op 9 april 1951 nam de ministerraad uiteindelijk een beslissing. Op 7 juni
1951 werd een wetsontwerp tot wijziging van de twee wetten van 9 novem
ber 1950 ingediend.443 Het wetsontwerp bevatte verdere verhogingen van de
toeslagen. Voor de gepensioneerden van de Toeslagwet 1948, die een toeslag
van ƒ40 ontvingen, werd deze toeslag verhoogd tot ƒ100. Dit voorstel bracht
uiteindelijk mee, dat de bijzondere toeslag van ƒ90 werd verhoogd tot ƒ250,
ƒ300 of ƒ350, afhankelijk van de hoogte van het pensioen. De beperking van
20% betreffende het maximumbedrag werd gehandhaafd.
Deze voorstellen betekenden een ommekeer in het regeringsbeleid om 
dat voor het eerst aanzienlijke verhogingen in het vooruitzicht werden ge
steld. De Kamer reageerde hierop overwegend positief. Bij alle leden vond
de indiening van het ontwerp warme instemming. Geconstateerd werd dat
de regering op vele onderdelen aan de wensen van de Kamer tegemoet ge
komen was. Nochtans was er op onderdelen kritiek, zoals op de enorme
vertraging bij de indiening van het ontwerp, de te late ingangsdatum van 1
januari 1951, de 20% beperking, en vooral op het ontbreken van verhogin
gen voor onderw ijzerspensioenen.444 Op de betreffende verlangens zei
minister Teulings in de MvA niet te kunnen ingaan.445
De openbare behandeling van 18 juli 1951 bracht het einde van de strijd
tussen Kamer en regering over de verhoging van de ambtenarenpensioenen. Met uitzondering van de CPN toonden de fracties zich zeer verheugd
met het ontwerp. Stapelkamp (ARP) stelde dat het wetsontwerp zeer gunstig
afstak bij de voorgaande. Hij zou er met groot genoegen zijn stem aan ge
ven. Niettemin liet Stapelkamp niet na te herinneren aan de achterliggende
jaren, 'waarlijk geen schitterende bladzijde in de historie van dit en het
voorgaande K abinet'.446 Andere woordvoerders, onder wie Fortanier-de
W it (VVD), Krol (CHU) en Dassen (KVP) uitten eveneens warme instem
m in g .447 Van Sleen constateerde dat een kamermeerderheid aangenaam
verrast was, ook al waren er tekortkomingen. Op onderdelen ging het ont
werp zelfs verder dan de voorstellen van de commissie van rapporteurs bij
het vorige wetsontwerp. Alleen de CPN-leden Hoogcarspel en Gortzak be
nadrukten voornamelijk de tekortkomingen van het ontwerp.448
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Minister Van Maarseveen, teruggekeerd op zijn oude stek, prees de Ka
mer, waarvan de woordvoerders 'lange jaren hebben gestreden voor verbe
tering van de pensioenen. Aan hun volhardende strijd is het vooral te dan
ken, dat thans voorzieningen kunnen worden getroffen die inderdaad de
ergste nood, die onder gepensioneerden heerst, opheft.'449 De minister on
derstreepte het belang van de voorliggende voorstellen en de voorafgaande
voorzieningen. Op de rijksbegroting werd jaarlijks ƒ81 miljoen uitgetrok
ken om de pensioenen aan te vullen, ten einde aan de noden van de gepen
sioneerden tegemoet te komen.
Op één punt kwam Van Maarseveen nog tegemoet aan de Kamer, wel
licht dank zij Lieftincks meevallers in de inkomstensfeer.450 Voor de laagste
pensioenen werd het plafond verhoogd van 20% naar 30%. Inzake de ver
hoging van de onderwijzerspensioenen zegde de minister een nader onder
zoek ten departemente toe en hij zou de vakorganisaties raadplegen 451
Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming in de Tweede Ka
mer, en op 14 augustus in de Eerste Kamer aangenomen, en verscheen als
W et van 16 augustus 1951, Stbl. 389, in het Staatsblad.
Rechtspositie
H erstel van het georganiseerd overleg
In 1919 werd ten tijde van het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck het
'georganiseerd overleg in ambtenarenzaken' ingevoerd, dat betrekking had
op het overleg tussen vertegenwoordigers van regering en ambtenarenorganisaties over rijkspersoneelsaangelegenheden.452 Hiermee volgde de
rijksoverheid het voorbeeld van de gemeente Amsterdam, waar de sociaal
democratische wethouder F.M. Wibaut al in 1916 een georganiseerd overleg
voor het gemeentelijk personeel had ingesteld.453 In aansluiting op de in
stelling op rijksniveau werd in de Ambtenarenwet van 1929 in art. 125 een
bepaling opgenomen inzake het overleg met vakorganisaties van over
heidspersoneel, en bevatte het Algemeen Rijksam btenarenreglem ent van
1931 (ARAR) in hoofdstuk XI bepalingen inzake het georganiseerd overleg
op rijksniveau.
Tijdens de bezetting was er van georganiseerd overleg geen sprake. De
confessionele bonden hieven zich op, terwijl het NVV en de daarbij aange
sloten bonden door de bezetter werden overgenomen.454 Na de bevrijding
bestond er verschil van mening over de vraag hoe het overleg zou worden
gestructureerd. De kabinetten-Scherm erhorn-D rees en -Beel streefden
ernaar om met de ambtenarenorganisaties overeenstemming te bereiken
over het vraagstuk wie zou worden toegelaten tot een Centrale Commissie
voor het Georganiseerd Overleg. In afwachting hiervan riep de regering een
salariscommissie ad hoc in het leven, aanvankelijk commissie-Neher, later
commissie-Ubink genaamd.
Overeenstemming bleek in de praktijk uiterst moeizaam bereikbaar, met
name door de opstelling van de drie centrales van overheidspersoneel, de
Rooms Katholieke Centrale, de Christelijke Centrale en de Algemene Cen471
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trale ('comité ter behartiging van de algemene belangen van overheidsper
soneel'), die nauw gelieerd waren aan de drie in de Stichting van de Arbeid
vertegenwoordigde vakcentrales. Deze drie 'zuilorganisaties' verzetten zich
krachtig tegen toelating van categoriale ambtenarenorganisaties, die onaf
hankelijk van een geestelijke stroming of politieke partij de belangen van
hun leden behartigden. Het dispuut spitste zich toe op het Ambtenarencentrum, een neutrale organisatie met meer dan 20.000 leden, van een omvang
vergelijkbaar met de Christelijke Centrale.
In juni 1948 nam het kabinet-Beel een principiële beslissing over de reac
tivering van het georganiseerd overleg. Het besluit hield in dat in de
Centrale Commissie voor het Georganiseerd Overleg vertegenwoordigers
van de drie aan de vakcentrales gelieerde centrales voor overheidspersoneel
zitting zouden krijgen, terwijl bovendien voor een tijdvak van twee jaar de
neutrale Centrale voor Hogere Rijksam btenaren en het Am btenarencentrum toegelaten zouden worden.
Bij de schriftelijke begrotingsbehandeling van 1948 meende minister Van
Maarseveen in het licht van het voorgaande de verwachting te kunnen uit
spreken dat binnen enkele weken een definitieve beslissing genomen zou
worden, en dat het georganiseerd overleg daarna terstond zou worden her
vat.
De woordvoerders der fracties uitten allen hun voldoening over de be
slissin g .455 Stapelkamp (ARP) liet echter niet na zijn teleurstelling uit te
spreken over de trage gang van zaken: 'Het is toch eigenlijk wel diep be
schamend, dat drie en een half jaar na de bevrijding, in een tijd van grote
sociale onrust in het buitenland, onrust en conflicten ook onder het Over
heidspersoneel, hier in de Kamer er bij de Nederlandse Regering nog moet
worden aangedrongen op herstel en reële functionering van het Georgani
seerd Overleg voor Rijksambtenaren.'456 Van Sleen (PvdA) sloot zich hier
bij aan. Dassen (KVP) achtte de beslissing van de regering onbevredigend
voor grote groepen overheidspersoneel. Hij wees erop dat de ontwikkeling
van de overheidscentrales anders was verlopen dan die van de centrales in
het bedrijfsleven. Een gelijkstelling deed geen recht aan de historisch ge
groeide verhoudingen. Beernink (CHU) drong, evenals Stapelkamp en Das
sen, aan op deelname van onderwijzersorganisaties aan het overleg, terwijl
de CPN bij monde van Gortzak de participatie van de aan haar gelieerde
Bond van Overheidspersoneel bepleitte.457
De minister stelde bij de mondelinge behandeling voorop dat het in deze
zaak niet passend zou zijn als de overheid de leiding nam. Wèl had de rege
ring de bedoeling in hoofdzaak alleen met de drie grote vakcentrales te
overleggen. Het Ambtenarencentrum zou slechts twee jaar vertegenwoor
digd zijn. De oplossing van de kwestie moest verder aan het particulier ini
tiatief worden overgelaten.458
Begin 1949, toen de Eerste Kamer de begroting van Binnenlandse Zaken
behandelde, bleek het pleit nog lang niet beslecht te zijn. Wendelaar (VVD)
sprak een voorkeur uit voor deelname van het Ambtenarencentrum aan
het georganiseerd overleg. De minister merkte op dat de verzuilde ambtena
renorganisaties weigerden om duurzaam met het Ambtenarencentrum in
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het georganiseerd overleg zitting te nemen. De grond hiervoor achtte hij
plausibel. De drie centrales hadden tot taak op te komen voor de belangen
van arbeiders in al hun geledingen. Zij moesten derhalve het evenwicht
zien te vinden tussen de verlangens van de ambtenaren en die van het
niet-overheidspersoneel. Het Ambtenarencentrum behartigde echter alleen
de belangen van ambtenaren, waardoor de vakcentrales 'in een scheve posi
tie' dreigden te geraken. Dit bezwaar was in de fungerende salariscommissie
ad hoc naar voren gekomen. De minister concludeerde dat de beslissing van
de regering van juni 1948 aldus op redelijke gronden genomen was.459
In maart 1949 werd het ontwerp-KB tot w ijziging van hoofdstuk XI
ARAR aan de salariscommissie ad hoc toegezonden voor advies. De in het
ontwerp-KB vervatte regeringsbeslissing van juni 1948 werd inmiddels in
den lande scherp aangevochten.460 De adviezen van de in de salariscom
missie vertegenwoordigde centrales waren ten dele negatief en gingen bo
vendien vergezeld van adviezen van een zestal hoogleraren staatsrecht die
eensgezind concludeerden dat het Ambtenarencentrum niet mocht worden
geweerd uit het georganiseerd overleg. Een van hen, G. van den Bergh,
overwoog in zijn advies dat slechts het bonafide karakter van de organisatie
en de mate (procentueel) van vertegenwoordiging van de in aanmerking
komende am btenaren als criterium voor toelating tot het georganiseerd
overleg gesteld konden worden. Andere criteria vonden noch in de wet,
noch in algemene rechtsbeginselen enige grondslag.461 Onder de indruk van
deze kritiek raadpleegde de regering vervolgens de Raad van State. Al met
al verstreek door het inwinnen van deze adviezen opnieuw geruime tijd.
Bij de begrotingsbehandeling voor 1950 bestond het probleem derhalve
nog in volle omvang. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Teu
lings, wenste gezien zijn korte inwerktijd geen uitvoerige mededelingen te
doen. Bovendien achtte hij hernieuwd grondig onderzoek noodzakelijk.
Een nieuw besluit moest eerst aan het kabinet worden voorgelegd. Noch
tans herhaalde hij het standpunt van de regering, dat de verhoudingen in
de Nederlandse vakorganisaties het wenselijk maakten dat ook bij het geor
ganiseerd overleg rekening gehouden werd met de positie van de vakcen
trales in het algemeen. Op grond van de arbeidspolitieke situatie hier te
lande meende de regering slechts die organisaties toe te moeten laten tot de
centrale commissie, die nauw aan de drie in de Stichting van de Arbeid ver
tegenwoordigde vakcentrales waren gelieerd. Art. 125 Ambtenarenwet gaf
de regering die bevoegdheid zonder enige beperking, aldus betoogde de mi
nister, daarmede de adviezen van de hoogleraren bestrijdend.
Voor de kamerfracties stond echter vrijwel unaniem vast, dat het Amb
tenarencentrum niet langer kon worden geweerd uit het overleg. Alleen
Van Sleen (PvdA) hield zich op de vlakte. Ritmeester (VVD) toonde zich
een krachtig pleitbezorger voor toelating van neutrale organisaties. Stapel
kamp (ARP) merkte fijntjes op dat Van Maarseveen het jaar daarvoor 'met
de luchthartige zwier, die deze minister eigen is' aankondigde dat de zaak in
kannen en kruiken was, maar dat er nog niets van terecht gekomen was.
Neutrale organisaties moesten worden toegelaten, al vreesde hij dat het hek
van de dam zou zijn. Hij drong aan op een fusie van de Centrale voor Ho-
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gere Rijksambtenaren en het Ambtenarencentrum.462 De minister erkende
dat een fusie de zaak aanzienlijk zou vergemakkelijken. De regering had dat
echter niet in de hand 463
In de loop van 1950 kwam minister Teulings tot een nieuwe principiële
beslissing inzake het georganiseerd overleg. Als criteria voor toelating zou
den nu gelden: 1) representatie door landelijke bonafide centrale organisa
ties; 2) afdoende kennis van zaken; 3) garanties dat reële voorstellen werden
gedaan en dat verkregen overeenstemming in het georganiseerd overleg
ook zou worden onderschreven door de aangesloten bonden. De minister
had hierm ee afstand gedaan van het oorspronkelijke uitgangspunt. Hij
stelde dat het overleg aldus zou voldoen aan zijn bestemming, te weten een
adviesorgaan, waarin regering en personeel in begrip en vertrouwen stre
ven naar oplossingen betreffende personeelszorg.464
Op 13 november 1950 kwam het ontwerp-KB ter sprake in de minister
raad, waarbij de discussie zich toespitste op het Ambtenarencentrum. Pre
mier Drees stelde een afzonderlijke behandeling van het Ambtenarencen
trum voor, buiten het georganiseerd overleg om. De overige bewindslieden
wezen deze gedachte af. De raad stemde in met het ontwerp-KB.465
Begin 1951 was de zaak nog niet rond. In de Eerste Kamer kon de minister
de senatoren slechts berichten dat het overleg met de salariscommissie ad
hoc nog niet beëindigd was. Niettemin bracht het jaar 1951 uiteindelijk wel
overeenstemming tussen het kabinet en de salariscommissie. Daartoe wa
ren echter wel een heroverweging door de minister en beraad in de minis
terraad nodig. Op 5 oktober 1951, Stbl. 442, werden wijzigingen aangebracht
in Hoofdstuk XI ARAR. Voor taan werden de drie vakcentrales van vereni
gingen van ambtenaren toegelaten, en kon de Kroon daarnaast centrales
van verenigingen van ambtenaren toelaten die, gelet op het aantal leden,
eveneens representatief waren en tegen wier toelating het algemeen belang
zich niet verzette. Door het met name aanwijzen van de drie uniebonden
in het KB werd een zekere discriminatie toegepast ten opzichte van andere
bonden, die apart moesten worden aangewezen. De uniebonden achtten
deze genoegdoening voldoende.466
Bij de begrotingsbehandeling voor 1952 legden de woordvoerders er de
nadruk op dat zij het geheel een weinig verheffende prestatie van de achter
eenvolgende kabinetten vonden, nu de oplossing zes jaar op zich had laten
wachten. Positief was men over een aantal veranderingen in het overleg,
zoals het voeren van overleg door een regeringsdelegatie in plaats van door
ambtenaren. De minister kon de Kamer bij de openbare behandeling mede
delen dat de centrale commissie op 27 november was geïnstalleerd.467
Kon hiermee de zaak als afgedaan beschouwd worden? Allerminst. Im
mers, de totstandkoming van een nieuw hoofdstuk XI ARAR en de installa
tie van de Centrale Commissie voor het Georganiseerd Overleg brachten in
de praktijk nog geen deelname van het Ambtenarencentrum met zich mee,
althans zolang het niet aangewezen was als erkende organisatie. De onder
linge strijd tussen de centrales van overheidspersoneel duurde onvermin
derd voort. Een half jaar na de inwerkingtreding van het bovengenoemd
KB bepleitte De Gemeentestem opnieuw de toelating van het Ambtenaren474
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centrum tot het georganiseerd overleg. In de loop van 1952 werden de neu
trale ambtenarenorganisaties, zoals het Ambtenarencentrum en de Centrale
voor Hogere Rijksambtenaren, alsnog tot het georganiseerd overleg toegela
ten.468
Tot slot
Het salarisbeleid van de overheid bood haar personeel, evenals werknemers
in het bedrijfsleven, in principe slechts behoud van koopkracht. De hoogste
ambtenaren hadden echter een salarisachterstand opgelopen als gevolg van
een vergaande nivellering. Hierdoor dreigde een exodus naar het bedrijfs
leven, hetgeen de regering wilde voorkomen. Het kabinet stelde aanvanke
lijk een representatietoelage voor, voor zowel ministers als secretarissengeneraal. Dit stuitte op scherp verzet van het parlement, dat dergelijke be
lastingvrije toelagen niet passend vond in tijden van soberheid. Als een sa
larisverhoging noodzakelijk was, dan moest dit op reguliere wijze in de sa
larisschalen tot uitdrukking komen. Voor wat betreft hun eigen salarissen
weken de ministers vrij snel voor het verzet uit de Tweede Kamer. Hun sa
laris werd verhoogd, waarbij de toelage verviel. De politieke vete tussen ka
binet en parlement concentreerde zich op de toelage voor topambtenaren,
die de regering wèl wilde handhaven, maar door de Kamer werd verwor
pen. Het kabinet gaf aanvankelijk slechts deels toe door weliswaar de sala
rissen bij KB met terugwerkende kracht te verhogen, maar mèt daarin ver
werkt de eerder toegezegde toelagen. De Kamer voelde zich door dit fait ac
compli bij de neus genomen en reageerde furieus met een amendementTuin, dat het kabinet uiteindelijk dwong de ex tra-verhoging voor topambte
naren goeddeels terug te draaien.
Het kabinet bracht zichzelf in moeilijkheden door de gebrekkige voor
lichting rond het gewraakte KB. Zo stak de 5% loonsverhoging voor de vrije
sector en voor de lagere ambtenaren, welke voortvloeide uit de gevolgen
van de Korea-crisis, schril af bij de vermeende 25% salarisverhoging voor
de hoogste ambtenaren. De PvdA-fractie verzette zich bij monde van Tuin
dan ook heftig tegen deze 'bevoordeling’ van topambtenaren. De geprik
kelde stemming in het parlement werd nog extra belast door de opgewon
den verdediging van de voorstellen door Teulings. Maar de suggestie van
Stikker om het kabinet dan maar te laten aftreden ging Drees te ver. De Ko
rea-crisis en de Nieuw-Guinea-conferentie maakten een kabinetscrisis over
topsalarissen onmogelijk.
De Kamer was vrij selectief in haar verontwaardiging. Een verhoging
van haar eigen vergoeding, in juni 1950, dus ruim voor de topsalarissenkwestie, sanctioneerde zij wel. Ook deze verhoging lag moeilijk bij de be
volking. W ellicht hadden veel problemen voorkomen kunnen worden als
het kabinet was ingegaan op de suggestie van Van Schaik om de topsalarissenkwestie aan de verhoging van de vergoeding aan kamerleden te koppe
len.
Ook bij de pensioenen stond het kabinet voor de vraag in welke mate
deze voor de prijsstijging moesten worden gecompenseerd. Een structurele
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oplossing voor dit probleem liet op zich wachten omdat een commissie nog
studeerde op een mogelijke herziening van de pensioenwetgeving. Intus
sen zag de regering zich genoodzaakt, mede onder druk van het parlement,
incidentele maatregelen te treffen om de nood van de gepensioneerden te
verlichten. De discussie tussen kabinet en parlement over de toeslagenwet
ten concentreerde zich op de mate van aanpassing. Van Sleen toonde zich,
door middel van moties en amendementen, de meest actieve pleitbezorger
voor verdergaande verbeteringen. De ene keer zwichtte hij echter voor de
druk van het kabinet, een andere keer kreeg hij de fracties van KVP, ARP,
CHU en VVD niet mee. Deze partijen waren bevreesd dat het kabinet het
hele voorstel zou intrekken, en kozen liever voor het halve ei dan voor de
lege dop. Ook Beernink en Stapelkamp kregen voor hun motie om de pen
sioenen evenredig te laten stijgen met de lonen in de particuliere sector on
voldoende steun. Toen als gevolg van de Korea-crisis de prijzen explosief
stegen, kwam het kabinet in 1951 uiteindelijk toch met maatregelen, die ook
de Kamer tevreden stelden. De afweging tussen de nood van de gepensio
neerden en de schatkist, werd, naar het oordeel van de Kamer (met uitzon
dering van de CPN), in het voordeel van de gepensioneerden beslecht. Hoe
wel de vreugde daarover in de Kamer overheerste, hadden sommige ka
merleden een nare bijsmaak vanwege het jarenlange geharrewar alvorens
iets bereikt werd. Stapelkamp drukte dit met gevoel voor understatement
uit met de woorden: 'Waarlijk geen schitterende bladzijde in de historie
van dit en de voorafgaande kabinetten!’
De discussies rond het georganiseerd overleg voor het overheidsperso
neel concentreerden zich op de toelating van neutrale, categoriale bonden.
Het kabinet stelde zich lange tijd op het standpunt dat uitsluitend die bon
den tot het overleg werden toegelaten, die nauw gelieerd waren aan de er
kende vakcentrales. De Kamer achtte deze regeling onbevredigend omdat de
ontwikkeling binnen de overheidscentrales anders was verlopen dan in het
bedrijfsleven. De discussie spitste zich toe op het Ambtenarencentrum, een
neutrale categoriale bond, die voorlopig voor twee jaar tot het overleg werd
toegelaten. Uiteindelijk ging de regering in 1952 overstag en liet zij het
Ambtenarencentrum tot het overleg toe.

Slotbeschouwing
In de eerste jaren na de bevrijding werd het ministerie van Binnenlandse
Zaken geconfronteerd met veelvuldige m inisterswisselingen. Niet minder
dan zes maal werd in de periode 1946-1952 bij KB voorzien in de benoeming
van een minister van Binnenlandse Zaken. Bovendien nam vice-ministerpresident Van Schaik in 1949 gedurende enige maanden de leiding van het
ministerie waar. Van regeringszijde werd herhaaldelijk erkend dat deze
wisselingen geleid hadden tot vertragingen in de uitvoering van het rege
ringsbeleid en de totstandkoming van wetgeving in het bijzonder. Het is
opm erkelijk hoeveel initiatieven van het kabinet-Drees-Van Schaik pas
door het gereconstrueerde kabinet-Drees II tot een goed einde werden ge476
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bracht. De m inisterswisselingen vormden slechts één oorzaak. Het com
plexe en politiek gevoelige karakter van de onderwerpen en de vaak met
grote vasthoudendheid volgehouden parlementaire bemoeienis hebben on
getwijfeld een grote rol gespeeld. Met name het herstel van de autonomie
van de lagere overheden was voor het parlement een belangrijke princi
piële kwestie. Behalve de topsalarissenkwestie bleef ook het politievraag
stuk onopgelost. Even opmerkelijk als de trage voortgang van de decentrali
satie was de eensgezindheid tussen regering en parlement over de bestrij
ding van het communisme en de politieke isolering van de CPN. Wèl
hechtte het parlement sterk aan zijn controlerende taak, met name waar het
de handel en wandel van de BVD betrof.
Van de ministers van Binnenlandse Zaken, Van Maarseveen en Teu
lings, beschikte eerstgenoemde bij zijn optreden over de nodige ervaring als
minister. Hij had in het kabinet-Beel aan het departement van Justitie lei
ding gegeven. Bij de behandeling van zijn eerste - en naar later zou blijken
enige - begroting in de Kamer in het najaar van 1948 toonde hij goed op de
hoogte te zijn van de technische merites van de verschillende beleidson
derwerpen. Daarbij speelde ongetwijfeld een rol dat zijn vroegere werk
zaamheden als raadslid en wethouder in de gemeente Utrecht hem de no
dige deskundigheid hadden bijgebracht op het terrein van het binnenlands
bestuur en de am btenarenaangelegenheden. H erhaaldelijk beriep Van
Maarseveen zich in zijn bijdragen aan de kamerdebatten op zijn ervaringen
als gemeentebestuurder, hetgeen niet wegnam dat hij soms het verwijt te
horen kreeg wat al te luchthartig toezeggingen te doen, die hij niet tijdig
kon waarmaken. Zo zou de aanpassing van de Zondagswet nog jaren ver
gen en zou de bewindsman er evenmin in slagen het georganiseerd overleg
voor rijkspersoneelsaangelegenheden te herstellen, hoewel hij de Kamer
had gesuggereerd dat alles in kannen en kruiken was.
Het regeringsbeleid werd door hem krachtig en met overtuiging verde
digd. Kenmerkend was de levendigheid van zijn beschouwingen, waarin
hij confrontaties met oppositionele kam erleden bepaald niet schuwde.
CPN -kam erleden werden niet zelden in scherpe bewoordingen geatta
queerd, of door een ironische kwinkslag te kijk gezet. Een enkele maal nam
hij SGP-afgevaardigde Van Dis op de korrel vanwege diens antikatholieke
houding.
Van M aarseveens opvolger, Teulings, m aakte een m oeilijke beginpe
riode door, toen hij in 1949, korte tijd na zijn benoeming, in de Tweede
Kamer verscheen voor de behandeling van de begroting voor 1950. Nog on
bekend met de finesses van het departementale beleid kon hij zich aanvan
kelijk moeilijk te weer stellen tegen de parlementaire kritiek. Menigmaal
m oest hij bijvoorbeeld het antwoord schuldig blijven op vragen over de
Binnenlandse Veiligheidsdienst, waarvan het functioneren in deze jaren
ernstige bezwaren ontmoette in het parlement. Tot overmaat van ramp
werd Teulings getroffen door een keelaandoening. Halverwege de begro
tingsbehandeling moest de nieuwe bewindsman verstek laten gaan. Teu
lings herstelde zich echter snel van zijn eerste teleurstellende optreden in
het parlement. Tijdens zijn ambtsperiode - als minister van Binnenlandse
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Zaken in het kabinet-Drees-Van Schaik en als minister zonder portefeuille,
tevens vice-m inister-president in het kabinet-Drees II - werd onder zijn
verantwoordelijkheid een aantal opmerkelijke resultaten bereikt. Ten eer
ste kreeg de op- en uitbouw van de Binnenlandse Veiligheidsdienst zijn be
slag in deze periode, waarvoor Teulings ondanks scherpe kritiek op het
functioneren van de dienst vanuit zowel de Kamer als de regering, en on
danks de beperkte financiële ruimte, jaarlijks een aanmerkelijke verhoging
van de begrotingspost realiseerde. Daarnaast werd in deze jaren de basis ge
legd voor de Bescherming Bevolking, een niet te onderschatten prestatie
van de minister en zijn departementsambtenaren. In opvallend korte tijd
werd ten departemente een plan ontwikkeld voor de organisatie van de
burgerlijke verdediging. Vervolgens werden na uitvoerig beraad in de mi
nisterraad, waarbij Teulings zich een behendig onderhandelaar toonde, de
benodigde gelden vrijgemaakt voor de financiering van de burgerlijke ver
dediging. En tenslotte volgde kort daarop de parlementaire behandeling van
een viertal wetsontwerpen, die aan de Bescherming Bevolking een wette
lijke vorm gaven. Aldus werd bereikt dat het organisatorische, financiële en
juridische kader van de Bescherming Bevolking vóór de Tweede-Kamerverkiezingen 1952 gereed was.
Uit Teulings' wijze van optreden in beide Kamers kon afgeleid worden,
dat hij het 'gemeen overleg' tussen regering en Staten-Generaal van groot
belang achtte. Telkenmale ging hij bij de begrotingsbehandeling breedvoerig
in op de vragen en opmerkingen van de verschillende woordvoerders. Hij
stelde zich dan in het algemeen tegemoetkomend op, bereid tot het sluiten
van compromissen. Door zijn eigen parlem entaire verleden als lid van
Tweede (1929-1948) en Eerste (1948-1949) Kamer beheerste hij het parlemen
taire handwerk. W ellicht het meest tekenend voor de politieke persoon
lijkheid van Teulings was zijn optreden in de Kamer bij de behandeling
van de begroting voor 1952, toen hij ten aanzien van het echec van een
perspublikatie over de BVD als verantwoordelijk bewindsman ruiterlijk
alle schuld op zich nam.
Uitgaande van het regeerprogram van het kabinet-Drees-Van Schaik kon
in het kader van de hoofddoelstelling 'Bevestiging der democratie' een
tweetal uitgangspunten van regeringsbeleid op het terrein van Binnenland
se Zaken onderscheiden worden. Ten eerste het herstel en de uitbreiding
van de autonome werkzaamheid van provincies en gemeenten. Ten twee
de het treffen van een aantal maatregelen op het terrein van de openbare
orde en veiligheid, welke voor een belangrijk deel gericht waren tegen het
com m unism e.
Hoewel het herstel en de bevordering van de zelfstandigheid der lagere
overheden door regering èn Staten-Generaal als beginsel aanvaard werden,
bestond over de toepassing en uitwerking geregeld verschil van inzicht.
Deze verschillen openbaarden zich vooral bij de totstandkoming van de
Brandweerwet. Een kamerbrede oppositie keerde zich tegen de regerings
voorstellen, die in verband met de noodzakelijk geachte coördinatie een ze
kere centralisatie inhielden. De Tweede Kamer dwong een ingrijpende wij-
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ziging van het wetsontwerp af, waarbij een grotere zelfstandigheid voor de
gemeentebesturen inzake de brandweerzorg gewaarborgd werd.
Op het terrein van de openbare orde en veiligheid ontplooiden regering
en parlement, zoals hiervoor ten dele reeds bleek, een opmerkelijk grote ac
tiviteit. De internationale spanningen van de Koude Oorlog, die bij de blok
kade van Berlijn en het uitbreken van de Korea-crisis hoog opliepen, waren
van overwegende invloed op het regeringsbeleid en de beoordeling daarvan
in de Kamers. De veronderstelde dreiging van het Sovjetblok en de vrees
voor een communistische vijfde colonne, die het staatsbestel van binnenuit
zou kunnen ondermijnen, dwongen tot een aantal ingrijpende m aatrege
len, waarbij op de achtergrond tevens ervaringen uit de Tweede Wereldoor
log een rol speelden. In dit kader werd het initiatief genomen tot de regeling
van staatsnoodrecht ter uitvoering van art. 196 GW, de Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag. Het ontwerp ontmoette echter substantiële
kritiek uit de Kamer, met name op de voorgestelde interneringsregeling.
Het zou geruime tijd duren voor het fors gewijzigde ontwerp tot wet werd
verheven. Wèl werd de BVD opgericht en spectaculair uitgebreid, en tevens
werd het fundament voor de Bescherming Bevolking gelegd. De regerings
voorstellen terzake werden op hoofdzaken door de meeste fracties gesteund.
Slechts de CPN stond tegenover alle voorstellen volstrekt afwijzend, terwijl
Welter (KNP) alleen de totstandkoming van de burgerlijke verdediging po
sitief beoordeelde. De steun van de grote fracties op hoofdpunten liet onver
let dat op onderdelen kritiek geuit werd. Het functioneren van de Binnen
landse Veiligheidsdienst ontlokte, zoals gezegd, jaarlijks scherpe verwijten,
waarbij met name de PvdA een hoofdrol vertolkte. De toezegging van mi
nister Teulings, dat de regering bereid was aan de instelling van een vaste
kamercommissie mee te werken, deed de parlementaire bezwaren merkbaar
verm inderen.
Terwijl een betrekkelijk grote eensgezindheid tussen regering en een
ruime kamermeerderheid viel waar te nemen inzake hoofdlijnen van het
beleid betreffende de openbare orde en veiligheid, ontstonden enkele ern
stige conflicten in de Kamers op het terrein van de ambtenarenaangelegen
heden. De topsalarissenkwestie bracht een tweetal gevoelige nederlagen
voor het kabinet-Drees-Van Schaik, dat zijn beleid slechts gesteund zag door
KVP, VVD en KNP. De fracties van de PvdA en de CHU verwierpen de
voorstellen, daarin gesteund door de ARP en de CPN. Slechts het feit dat de
Korea-crisis en de Nieuw-Guinea-conferentie een politiek vacuüm onge
wenst maakten, voorkwam dat het kabinet de kabinetskwestie stelde. Bij de
behandeling van de vier wetsvoorstellen tot verhoging van de pensioenen
met een toeslag, ontmoette de regering tot driemaal toe een kamerbrede op
positie tegen haar voorstellen. Eenmaal zag zij zich genoodzaakt het wets
ontw erp in te trekken. Twee andere w etsvoorstellen werden door de
Kamers slechts 'op afbetaling' - in afwachting van een betere voorziening aanvaard. Het vierde wetsontwerp bracht een ommekeer in het regeringsbe
leid, nu daarin voor de eerste maal, overeenkomstig de parlementaire ver
langens, aanzienlijke verhogingen van pensioenen in het vooruitzicht wer
den gesteld. De regering verdedigde haar geringe bereidheid tot verhoging
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van de pensioenen met een beroep op de benarde financiële omstandighe
den waarin het land verkeerde, waarbij moet worden aangetekend dat zij,
zoals vaker, een veel te sombere voorstelling van zaken gaf.469 Om deze
reden bleven de salarissen van het overheidspersoneel eveneens uiterst
laag. De beide Kamers uitten jaarlijks weliswaar kritiek op de achterstand
van de salarissen ten opzichte van het bedrijfsleven, maar legden zich, zij
het schoorvoetend, bij het gevoerde beleid neer.
De verhouding tussen regering en parlement op het beleidsterrein van
Binnenlandse Zaken was eerder dualistisch dan monistisch. Bij de vorming
en uitvoering van het regeringsbeleid en de beoordeling ervan in de Ka
mers werden in de regel tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de
aan het kabinet geestverwante fracties een zekere wederzijdse onafhanke
lijkheid en zelfstandigheid in acht genomen. Door het ontbreken van een
parlementaire binding waren de fracties niet gebonden aan hoofdpunten
van regeringsbeleid. Wel bracht de omstandigheid, dat het kabinet-DreesVan Schaik was samengesteld uit representanten van KVP, PvdA, CHU en
VVD, een zekere partijpolitieke binding van deze fracties aan het kabinet
met zich mee. Dit monistische element, waarbij een zekere politieke en mo
rele binding tussen kabinet en geestverwante fracties aangenomen werd,
kwam in het bijzonder tot uitdrukking bij de behandeling van de pensioenwetgeving. Daarbij werd door de regering tweemaal het onaanvaardbaar
uitgesproken over wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. De fracties van
KVP en PvdA zwichtten daarop voor deze pressie van regeringszijde, hoe
wel zij ernstige bezwaren koesterden tegen de voorstellen. CHU en VVD
stelden zich echter doorgaans onafhankelijk op.
De voornoemde partijpolitieke binding verhinderde overigens niet, dat
regeringsfracties geregeld afstand namen van het beleid en de regerings
voorstellen verwierpen. De topsalarissenkwestie vormt hiervan een voor
beeld. Van regeringszijde werd tevergeefs getracht om in voorafgaand infor
meel overleg te komen tot een compromis. De fracties van PvdA en CHU
volhardden in hun afwijzende houding ten aanzien van het salarisbeleid
voor hogere ambtenaren, dat ook in de media tot commotie leidde. Juist in
kwesties als de pensioentoeslagen, ambtenarensalarissen en het georgani
seerd overleg toonden de kamerleden zich vertegenwoordigers van het
volk, dat via de maatschappelijke organisaties regelmatig druk uitoefende
op het parlement of deze druk verhoogde door massale demonstraties.
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het twintigste CPSU-congres.
Anet Bleich en Max van Weezel, Ga dan zelf naar Siberië! Linkse intellectuelen en de
Koude Oorlog (Amsterdam 1978) p. 78.
De NIPO-gegevens zijn ontleend aan: J.C.H. Blom, 'Jaren van tucht en ascese. Enige be
schouwingen over de stemming in Herrijzend Nederland (1945-1950)’, BMGN 96 (1981)
p. 300-333. Een jaar eerder waren deze percentages respectievelijk 59 (Rusland) en 37
(U SA ).
De vraagstelling maakt geen onderscheid tussen binnenlands en buitenlands commu
nisme.
De Amerikanen scoorden hier, evenals de Nederlanders zelf, 1%, terwijl de Engelsen
toch nog 3% haalden.
27% meende dat de Sovjet-Unie slechts na een aanval oorlog zou voeren, terwijl 60%
meende dat de USA slechts na een aanval ten strijde zou strekken.
NIPO-enquête januari 1948. Zie: NIPO, Zo zijn wij (Amsterdam en Brussel 1970) p. 144.
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De Jonge, Communisme in Nederland, p. 89. Scheuren in de volgzaamheid van de CPN
deden zich niet eerder voor dan na 1956, het jaar waarin Chroesjtsjov in zijn fameuze
'geheime rede’ het schrikbewind van Stalin uit de doeken deed.
Koper, Stalinisme, p. 39.
De Waarheid, 8 maart 1949.
De CP van Joegoslavië werd in 1948 van de Kominform uitgesloten, daar Tito niet
Stalins weg naar het socialism e w ilde volgen. Voortaan heette Joegoslavië
'revisionistisch’ en 'fascistisch' te zijn.
Herman de Liagre Böhl, 'De rode beer in de polder - Het onstaan van de Koude Oorlog
in Nederland' in: Joost Divendal e.a. ed., Nederland, links en de Koude Oorlog. Breu
ken en bruggen (Amsterdam 1982) p. 27-28.
In dezelfde brief werd Karl Marx overigens aangeduid als 'een Duitser van Joodse af
komst'. Zie: Ger Harmsen, Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen (N ijm egen
1982) p. 50.
De Opmars, 4 mei 1946.
Wettelijke regeling der politieke partijen. Ontwerp-rapport van de Commissie Struy
cken, ingesteld door het Centrum voor Staatkundige Vorming (Den Haag 1948).
Ger Harmsen en Bob Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiede
nis van de Nederlandse arbeidersbeweging (Nijmegen 1975) p. 186.
Ibidem, p. 282-290. De Gepeoe (GPU) was de toenmalige Russische geheime politie.
Ibidem, p. 326.
Zie ook: P.P.T. Bovend'Eert, 'Het Verenigingsverbod voor ambtenaren van 1951', Poli
tieke Opstellen 7 (1987) p. 53.

Van deze drie - J. Presser, S. Kleerekoper en J. Suys - werden de twee eerstgenoemd en
na verloop van tijd alsnog benoemd. In plaats van Suys werd J. Barents benoemd. Barents had zich een fel tegenstander betoond van de benoeming van hoogleraren 'die
politieke sympathieën hebben, die hen (...) de recente gebeurtenissen in Tsjechoslo
wakije niet ronduit zouden doen afkeuren'. Zie ook Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p.
2029-2033.
De BVD richtte zich weliswaar niet uitsluitend op communistische organisaties en
hun leden, maar had ook belangstelling voor rechts-extremisme. De maandelijkse
rapporten van CVD en BVD over de periode 1948-1951 geven echter aan dat aan het
rechLs-extremisme niet bepaald prioriteit werd gegeven. Zeker negentig procent van
de inhoud van deze rapporten handelt over communistische (mantel)organisaties.
Archief Binnenlandse Veiligheidsdienst, Maandoverzichten.
Tot na de eerste hausse in de Koude Oorlog (1953) zette de groei door, om vanaf 1954
plaats te maken voor een kleine teruggang. De Hongaarse opstand gaf echter een
nieuwe impuls; de BVD groeide kort daarna tot ruim zeshonderd medewerkers, welk
getal tot op dit moment nimmer geëvenaard werd.
Gesprek met BVD-historicus drs. D. Engelen, 7 mei 1992. Zie ook: de Volkskrant, 9 mei
1992, Het Vervolg, p. 3, waarin wordt gesteld dat ook de Tweede-Kamerfractie was
geïnfiltreerd.
Vgl. Bob de Graaff en Cees Wiebes, Gladio der vrije jongens. Een particuliere inlich
tingendienst in Koude Oorlogstijd (Den Haag 1992)
Maandoverzichten BVD.
Gesprek met BVD-historicus drs. D. Engelen.
Op basis van de wijziging van de Gemeentewet werden de communistische Amster
damse wethouders B. Polak en L. Seegers afgezet. Zie ook: J.A.O. Eskes, Repressie van
politieke bewegingen in Nederland (Zwolle 1988) p. 316-326.
P.F. Maas, 'Kiezers tussentijds opgeroepen' in: Maas ed., Kabinet-Drees-Van Schaik,
band A, p. 19-26.
De Jonge, Communisme in Nederland, p. 106.
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J.J. W oltjer, Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw
(Amsterdam 1992) p. 284.
Zie bijvoorbeeld de gang van zaken rond de moties-Gortzak bij de begrotingsbehande
ling van het ministerie van Onderwijs in 1949. Vgl. P.B. van der Heiden en P.G.T.W.
van Griensven, 'Rutten verwekt een mammoetje', in deze band.
H T K 1948-1949, p.146-147.
Wagenaars antwoord was uiterst dubbelzinnig. Immers, wanneer er een oorlog uit zou
breken door een westerse aanval op de Sovjet-Unie, zou de CPN de zijde van de SovjetUnie, de aangevallen partij, kunnen kiezen. In het geval dat het westen vanuit het
oosten aangevallen werd, kon de CPN dat ook doen, daar de socialistische samenle
ving in CPN-terminologie synoniem was voor vrede.
H TK 1948-1949, p. 221.
Ibidem, p. 360-361, 363-365, 375.
H TK 1949-1950, p. 1448-1449. De inhoudelijke kant van dit debat wordt uitgebreid be
schreven in het hoofdstuk over het defensiebeleid in het nog te verschijnen deel III,
band C van deze serie.
H TK 1949-1950, p .1451-1454. Overigens had de CPN voor de verkiezingen in haar
dagblad De Waarheid een lastercampagne tegen Vorrink gevoerd, waarin hem werd
verweten tijdens de bezetting geen vaderlandslievende houding te hebben aangeno
men. Aan deze zaak wijdde hij in het onderhavige debat de volgende opmerking:
'Overigens is het bekend, dat het blad "De Waarheid" in het verspreiden van dood
gewone, banale leugens een afzonderlijke reputatie geniet.'
H TK 1949-1950, p. 1455-1457.
Ibidem, p. 1458.
Ibidem, p. 2123. Zie verder het hoofdstuk over Buitenlandse Zaken in het nog te ver
schijnen deel III, band C van deze serie.
De bespreking op 17 maart 1949 ging slechts zeer kortstondig over het communisme,
aangezien de communist Gortzak binnen kwam. KVP-fractievoorzitter Romme kreeg
dan ook op zijn vraag 'Wat doet de regering ten aanzien van het communisme? Ambte
narenverbod? Ontneming van het Nederlanderschap?' verassenderwijs het volgende
antwoord: 'Schadeloosstelling. Zie Nota aan de Senaat.’ Na Gortzaks vertrek werd
de anticom m unistische draad weer opgepakt. Centraal Archief Tweede Kamer,
Notulen seniorenconvent 1947-1950,17 maart 1949.
Het navolgende is gebaseerd op de notulen van het seniorenconvent van 6 april 1949,
waarbij, buiten de kamervoorzitter en de fractievoorzitters Romme (KVP), Van der
Goes van Naters (PvdA), Schouten (ARP), Tilanus (CHU) en Oud (VVD), ook de mi
nister-president en zijn collega's Wijers (justitie) en Van Maarseveen (Binnenlandse
Zaken) aanwezig waren. Centraal Archief Tweede Kamer, Notulen seniorenconvent
1947-1950, 6 april 1949.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 392,30 maart 1949.
Vgl. Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p. 1771-1778, waarin de auteur het vraagstuk
van de oud-Spanjestrijders tot in 1964 bespreekt.
De beschrijving van de daadwerkelijke invoering van het verenigingsverbod, de ka
mervragen en de interpellatie is gebaseerd op: Bovend'Eert, 'Verenigingsverbod amb
tenaren', p. 49-61.
Communistische sympathieën waren echter wel belemmerend voor een carrière bij de
overheid en bij 'sleutelbedrijven' als de NS. Dat een daadwerkelijk lidmaatschap
van een (crypto)communistische organisatie geen voorwaarde was voor tegenwerking,
illustreert het relaas van J. Wilman in de Volkskrant, 16 mei 1992, Het Vervolg, p. 2.
H TK 1949-1950, Bijl. 1554, Nadere voorzieningen met betrekking tot de bescherming
van gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt gebo
den (Wet bescherming staatsgeheimen), nr. 3, MvT.
Ibidem, nr. 4, VV.
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H TK 1950-1951, Bijl. 1554, nr. 5, MvA.
H T K 1950-1951, p. 788-789.
Ibidem, p. 790-792.
H EK 1948-1949, p. 460-461.
Ibidem, p. 482-483.
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Ibidem, nr. 7, MvA, p. 15.
H T K 1950-1951, p. 866-867.
Ibidem, p. 860 (Terpstra), 870 (Van der Feltz).

KHA 1949-1950, p. 8931.
Ibidem, p. 8944, 8955.
H T K 1950-1951, Bijl. A, 1900-IV, Rijksbegroting voor het departement van Justitie

voor het dienstjaar 1951, nr. 6, VV, p. 3-4.
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Ibidem , p. 876.
Ibidem, p. 884.

H arry van den Berg e.a., D e ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland
(Nijmegen 1978) p. 24-56.
Voor een beschrijving van de gebeurtenissen te Finsterwolde, vgl. M. Braun, De rege
ringscommissaris in Finsterwolde (Amsterdam 1975).
Thans art. 132 lid 5 GW 1983.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,17 april 1950, Bijlage MR, doosnr. 457,
nota van de minister van Binnenlandse Zaken voor de ministerraad, 5 april 1950 (met
twee bijlagen). Samenstelling GS Groningen: 3 PvdA, 1 KVP, 1 ARP, 1 CHU, 1 VVD.
De Wet van 15 juni 1948, Stbl. 301: tussentijds ontslag aan leden van Gedeputeerde
Staten en wethouders.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,17 april 1950, Bijlage MR, doosnr. 457,
nota van de minister van Binnenlandse Zaken voor de ministerraad, 5 april 1950 (met
twee bijlagen).
Kennelijk bestond terzake een interne afspraak tussen de ministers!
Teulings merkte hier op dat de CPN'ers te Finsterwolde volledig geïnstrueerd werden
vanuit Amsterdam (het CPN-partijbureau) om toepassing van art. 146 lid 4 te ontlo
pen.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,18 sept. 1950, Bijlagen MR, doosnr. 460,
Voorziening in het bestuur van de gemeente Finsterwolde.
Te denken was aan situaties waarin geen college van B en W kon worden gevormd of
geen begroting kon worden vastgesteld.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,18 sept. 1950, Bijlagen MR, doosnr. 460,
concept-MvT, p. 6.
H TK 1950-1951, Bijl. 1970, Wet tot voorziening in het bestuur van de gemeente Fin
sterwolde, nr. 2, OvW; nr. 3, MvT.
Genoemd werden: het doen van uitkeringen aan stakers door de gemeentelijke instel
ling van sociale zaken, de steun aan frauderende werklozen en het ontslag aan de
controlerende beambten.
H TK 1950-1951, Bijl. 1970, nr. 4 , VV, p. 5-10.
Het woonruimteverdelingsbeleid was juist erop gericht de grote boeren in de gelegen
heid te stellen aan te tonen, dat zij bereid waren de tegenstellingen te verkleinen door
woonruimte aan te bieden. Vgl. ibidem, nr 3, MvT.
Ibidem, nr. 5, MvA, p. 11-14.
1) toekennen van steunbedragen door instellingen van sociale zaken aan geschorste ar
beiders i.v.m. art. 29 Armenwet, 2) ontslag van ambtenaren die weigerden onbevoegde
lijk gegeven instructies uit te voeren, 3) houding tegenover fraudegevallen en het ont
slag van de controleur.
HTK 1950-1951, p. 1819-1851.
Ibidem, p. 1819-1825.
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Ibidem, p. 1825-1826.
Ibidem, p. 1837-1838.
Ibidem, p. 1844-1846.

KVP, PvdA, ARP, VVD, CHU.
Een kwalificatie, die Gortzak bestreed. De communist meende dat 'Neurenberg' geen
schrikbeeld vormt voor eerlijke mensen. H TK 1950-1951, p. 1838.
Ibidem, p. 1846-1849.
Ibidem, p. 1824,1826,1832, 1833.
Ibidem, p. 1846.
Ibidem, p. 1838-1840
H EK 1950-1951, p. 766-775.
Vgl. P.J. Oud, Handboek voor het Nederlands Gemeenterecht, deel III (Zwolle 1963)
p. 413-423.
J.T. Buys, De Grondwet, deel III (Arnhem 1888) p. 254.
Oud, Handboek Gemeenterecht, deel III, p. 416.
H TK 1948-1949, p. 203.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-V, nr. 4, VV, p. 10; ibidem, nr. 5, MvA, p. 29.
H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-V, nr. 4, VV, p. 10.
Vgl. de troonrede van 19 september 1950.
Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p. 1925-1943.
Th.J. Clarenbeek, De Oorlogswet voor Nederland (Alphen aan den Rijn 1978) p. 44.
Vgl. verder L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 2, N eutraal (’s-Gravenhage 1969) p. 190 e.v.; L.R.J. Ridder van Rappard,
'Artikel 196 van de Grondwet en het ontwerp van wet betreffende den burgerlijken
staat van beleg', Bestuurswetenschappen 5 (1951) p. 321-354.
L. De Jong, Het Koninkrijk, deel 2, p. 216 e.v..
Vgl. hierover Duynstee en Bosmans, Kabinet-Schermerhorn-Drees, p. 20 e.v.
Ibidem, p. 23.
Ibidem .

Zie Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p. 2228-2230.
H TK 1947-1948, p. 1742.
H TK 1948, Buitengewone zitting, p. 137-138.
Vgl. verder ibidem, p. 138-142.
Ibidem, p. 142-143.
Ibidem, p. 145; H E K 1948, p. 43. In de Eerste Kamer voerden alleen Van Santen (CPN)
en Van Voorst (KVP) het woord over het ontwerp.
H TK 1949-1950, Bijl. 1539, Ontwerp van Wet ter uitvoering van artikel 196 der
Grondwet, nr. 1, KB; nr. 2, OvW.
HTK 1949-1950, Bijl. 1539, nr. 3, MvT, p. 5-6. Een samenvoeging van de regeling ter uit
voering van art. 195 GW, de Oorlogswet, met de onderhavige regeling ter uitvoering
van 196 GW was nagelaten, nu herziening van de Oorlogswet veel tijd zou vergen.
Vgl. voor kritiek hierop, alsmede een bespreking van de wet: Oud, Handboek Ge
m eenterecht, deel III, p. 425 e.v.
Art. 24 oorspronkelijk ontwerp. Internering kon daarnaast op last van de commissaris
der koningin plaatsvinden.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 392,11 april 1949.
Vgl. verder H TK 1949-1950, Bijl. 1539, nr. 1-3.
Algemeen Handelsblad, 28 april 1950; De Maasbode, 16 febr. 1950, 20 okt. 1950.
Vgl. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel
10B, Het laatste jaar ('s-Gravenhage 1981) p. 573.
H T K 1947-1948, Bijl. A, 600-11, Rijksbegroting betreffende de Hoge Colleges van Staat
en het Kabinet der Koningin voor het dienstjaar 1948, nr. 5, MvA, p. 22; H T K 19481949, p. 23, p. 25-27; L. Einthoven, Tegen de stroom in (Apeldoorn 1974) p. 185 e.v.
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Sanders kwam later nog in het nieuws in verband met de 'King Kong-affaire’. Vgl.
N RC -H andelsblad, 25 maart 1986.
Pollema (CHU) maakte bezwaar tegen de totstandkoming van geheime KB's. Drees
wees erop dat de dienst jaarlijks in de begroting was opgenomen, terwijl het KB geen
enkele verplichting aan burgers oplegde, H EK 1948-1949, p. 787.
H TK 1947-1948, Bijl. A, 600-11, nr. 5, MvA, p. 22; H TK 1948-1949, p. 25.
H TK 1948-1949, Bijl. 1255, Ontwerp van Wet tot wijziging van het Tweede Hoofdstuk
A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949, nr. 1-3, KB, OvW en MvT.
HEK 1948-1949, p. 788.
H EK 1948-1949, Bijl. 1255, nr. 5, MvA, p. 1; ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr.
392, 11 april 1949.
Het KB van 18 augustus 1949, nr. 51 werd ter vertrouwelijke kennisneming aan de Sta
ten-Generaal overlegd.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-V, nr. 2, MvT, p. 7.
Vgl. bijvoorbeeld de verwijzingen in het voorlopig verslag. Ibidem, nr. 6, VV, p. 6.
D e Maasbode, 3 sept. 1949.
Vgl. verder: H T K 1949-1950, p. 593; H T K 1950-1951, p. 727, 739; H E K 1950-1951, p.
604; H TK 1951-1952, p. 586.
H TK 1949-1950, p. 590; H TK 1950-1951, p. 723, 738; H TK 1951-1952, p. 599.
H TK 1949-1950, p. 593; HTK 1950-1951, p. 721.
H TK 1950-1951, p. 715.
Vgl. Einthoven, Tegen de stroom in, p. 206-207.
Vgl. H T K 1949-1950, p. 592; H TK 1950-1951, p. 722, 737; H TK 1951-1952, p. 601.
H T K 1949-1950, p. 591-592.
H EK 1949-1950, p. 367.
Vgl. verder H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-V, nr. 6, VV, p. 6; H TK 1949-1950, p. 591, 600;
H TK 1950-1951, p. 725, 739; H TK 1951-1952, p. 598, 655.
Vgl. de brief van de raadsman van Goedhart van 3 januari 1949 aan Van der Goes van
Naters over het optreden van de BNV tegen Goedhart. Zaayer, procureur-fiscaal bij
het bijzonder gerechtshof te Den Haag neemt daarin nadrukkelijk afstand van deze
’laster-campagne'. CPG, Archief Van der Goes van Naters. Vgl. anderzijds L. Eintho
ven, Tegen de stroom in, p. 197-198 en p. 207, die om andere redenen een aversie jegens
hem veronderstelt.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 4, M ei
'40 - maart '41 ('s-Gravenhage 1972) p. 514-515.
M. de Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel (Alphen aan den Rijn 1979) p. 134,
159, 208; mededeling M. van der Goes van Naters 27 okt. 1986.
H TK 1949-1950, p. 592.
H TK 1951-1952, p. 1980.
Ibidem, p. 1992. Vgl. verder: H TK 1949-1950, p. 599, 602; H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900V, nr. 2, MvT, p. 7; Ibidem, nr. 4, MvA, p. 16; H TK 1949-1950, p. 729 e.v., p. 740; H EK
1949-1950, p. 640; H T K 1951-1952, Bijl. A, 2300-V, Rijksbegroting voor het de
partement van Binnenlandse Zaken voor het dienstjaar 1952, nr. 8, MvA, p. 15; H T K
1951-1952,p. 612-614.
NRC, 30 okt. 1951.
H TK 1951-1952, p. 576. Vgl. verder: Ibidem, p. 578 (Ritmeester), 586 (Wagenaar), 588
(Verkerk), 593 (De Haas), 598 (Goedhart).
H TK 1951-1952, p. 612-614.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394, 9 jan. 1950.
Ibidem, doosnr. 395, 27 aug. 1951 en 29 okt. 1951.
R. Crince Le Roy, De Wet Bescherming Bevolking (Arnhem 1962) p. 2; G. van der Ven,
'Het vraagstuk der burgerverdediging’, DNG 4 (1950) p. 681; F.R. Mijnlieff, 'De bur
gerlijke verdediging in Nederland', De Magistratuur 17 (1951) p. 27; A. Pot, 'De be-
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scherming burgerbevolking en burgerlijke verdediging in het kader van de nationale
verdediging', Anti-Revolutionaire Staatkunde 22 (1952) p. 165-172.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 392,28 maart 1949.
H EK 1951-1952, p. 765.
H TK 1949-1950, Bijl. A, 1400-V, nr. 8, MvA, p. 9.
H TK 1949-1950, p. 558, 565.
H TK 1950-1951, p. 736.
20 mei, respectievelijk 24 juni en 8 juli 1952.
ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,13 maart 1950.
Ibidem , 16 okt. 1950.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-V, nr. 6, Nota inzake de burgerlijke verdediging.
In de ministerraad betoogde Drees dat men uitging van een illusie, wanneer men dacht
iets over vijandelijke aanvallen te weten. Men kon zich slechts enig idee vormen van
wat op dit ogenblik mogelijk zou zijn. ARA, inv.nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,16
okt. 1950.
H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-V, nr. 9-10, Nota van verbetering en Verslag betreffende
de Nota inzake de burgerlijke verdediging; H TK 1950-1951, p. 715-718, 734-743.
Ibidem, p. 716, 719.
Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p. 1852-1855. Voor de discussies inzake de salarissen
van het onderwijzend personeel zie Van der Heiden en Van Griensven, 'Rutten ver
wekt een mammoetje’ in deze band.
Vgl. verder over herziening van het Bezoldigingsbesluit, Stbl. 1949, nr. J 261, Bijlage
K bevattende de toelichting op het BBRA 1948, p. 479-527. De ministerraad besteedde
enkele malen aandacht aan de technische herziening, waarbij het beraad zich voor
namelijk beperkte tot detailkwesties. ARA, Notulen MR, doosnr. 391, 29 nov. 1948; 13
dec. 1948; 27 dec. 1948; ibidem, doosnr. 392, 24 jan. 1949; 11 april 1949.
KB van 20 juni 1949, Stbl. J 261 en KB van 20 juni 1949, Stbl. J 262, Inpassingsbesluit.
Vgl. Handleiding tot het ambtenarenrecht (Alphen aan den Rijn 1975), bijgewerkt tot
juni 1986, deel II, Materieel ambtenarenrecht, par. 4.9, 4.10 en 6.12.
Zie voor de loonpolitieke maatregelen en discussies hierover in het parlement
P.G.T.W. van Griensven, 'De sociale politiek van minister Joekes' in: Maas ed.,
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HOOFDSTUK V
HET RUSTIGE TUINTJE VAN RECHTER WIJERS
J.C.F.J. van Merriënboer
P.P.T. Bovend’E e rt1

Rust weergekeerd
Op 22 oktober 1949 schreeuwde de Provinciale Zeeuw sche Courant haar
lezers toe: 'Er gaat een vloedgolf van criminaliteit over Nederland. Dag in
dag uit wordt de aandacht van ons volk gericht op misdaden, roofoverval
len, gewelddadigheden, verduisteringen, m oorden, corruptieschandalen,
smokkelaffaires. Zij behoren tot het dagelijks m enu.’2 Jaaroverzichten van
1948, 1949 en 1950 laten zien dat de Nederlandse krantelezer dagelijks gecon
fronteerd werd met zware criminaliteit. In bijna alle gevallen betrof het
echter misdrijven die gepleegd waren tijdens de bezetting of economische
delicten.3 Toen in 1948 de schaarste afnam en de regering meer vrijheid in
het economisch leven toeliet, nam het aantal economische delicten vanzelf
af en bleef er weinig over van 'de golf van criminaliteit' die, aldus de PZC,
zelfs Zeeland overspoeld zou hebben.
Enkele cijfers kunnen dit staven. Het totaal aantal veroordelingen w e
gens misdrijf bijvoorbeeld daalde van 1947 tot 1951 met 42%. Als we afzien
van de economische delicten en alleen de in het Wetboek van Strafrecht
genoemde misdrijven nemen, resteert een afname van bijna 15%. De daling
van de totaalcijfers begon in 1948.4 Dat lag niet aan slap optreden van de
politie, zoals andere cijfers lieten zien. Tussen juli 1948 en juni 1949 werd
75% van de misdrijven die ter kennis kwamen van de rijkspolitie, binnen
een maand opgelost. Voor de gemeentepolitie, voornamelijk actief in de
grote steden, was het percentage 47. Vanaf december 1950 vond weer een
stijging plaats van het aantal geregistreerde misdrijven.5 De cijfers over de
om vang van de gevangenisbevolking wijzen er ook niet op dat Nederland
onder het kabinet-Drees-Van Schaik overspoeld werd door een golf van
misdadigheid. In november 1948 zaten 14.178 mensen achter de tralies.
Twee jaar later waren dat er nog slechts 7350. Het aantal niet-politieke gede
tineerden daalde van 6798 naar 5472.6
De rust in Nederland leek weergekeerd, maar gold dit ook voor het ver
trouwen in het recht, dat een stevige knauw gekregen had door de gebeur
tenissen tijdens en direct na de bezetting? Opeenvolgende Nederlandse
regeringen probeerden dit vertrouwen na 1945 zo snel mogelijk te herstel497
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len. Dit was des te moeilijker omdat tussen 1940 en 1945 sprake was geweest
van een 'Umwertung aller Werte': de overvallen op distributiekantoren en
de liquidatie van NSB-kopstukken door het verzet waren 'goed', gehoor
zamen aan de regels van de bezetter was 'slap' of zelfs 'fout' als men daarbij
te ver was gegaan. De eerste jaren na de oorlog werd Justitie volledig in
beslag genomen door het corrigeren van de rechtsschendingen die in be
zettingstijd hadden plaatsgevonden. Daarnaast werd de juridische erfenis
van de bezettingstijd ten dele opgeruimd en ten dele geïncorporeerd in het
Nederlandse (nood)recht. Het kwam ook vaak voor dat de regering zelf van
regels afweek met het argument: economische nood breekt wet. Op deze
terreinen moesten alle zeilen worden bijgezet. Aan de behuizing van de
N ederlandse rechtsstaat kon aanvankelijk weinig aandacht worden ge
schonken. De energieke minister van Justitie uit het kabinet-Beel, J.H. van
Maarseveen, had sinds 1946 veel gezaaid, maar zijn oogst was na twee jaar
nog gering.7
Bij het aantreden van het kabinet-Drees-Van Schaik was er weer sprake
van een zekere 'normalisatie'. Niet alleen economisch, maar ook sociaal:
het probleem van de meer dan 120.000 'foute' mensen in de bewaringskampen, was binnen redelijke grenzen teruggebracht (ongeveer 7400 gedetineer
de politieke delinquenten) en de berechting van de zware gevallen was
bijna afgerond. De criminaliteit daalde: de Nederlanders werkten hard aan
de wederopbouw. Het Nederlandse volk voelde zich weer verenigd tegen
die andere vijand: het communisme. 'In het tuintje van justitie waren vele
stekjes uitgeplant.'8 Zou de nieuwe tuinman Th.R.J. Wijers deze stekjes tot
wasdom brengen? Zou hij zich bezighouden met nieuwe aanplant? Nu
men enigszins was teruggekeerd naar normale verhoudingen was het de
vraag of er een voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak was voor
een ingrijpende verhuizing op verschillende rechtsgebieden. De Nederland
se rechtsstaat had bij het volk weer aan legitim iteit gewonnen, maar het
vertrouwen bleef labiel.

De hoofdrolspelers
De ontwapenende gemoedelijkheid van minister Wijers
De politieke carrière van de KVP'er Th.R.J. Wijers was van korte duur. In
februari 1948 werd hij lid van de Eerste Kamer en een half jaar later minis
ter van Justitie. Bij zijn optreden als minister was Wijers 57 jaar. Slechts
zijn collega's Van Schaik, Joekes en Drees waren ouder dan hij. De Lim
burger Wijers - hij was geboren in Roermond - had een lange carrière achter
de rug bij de rechterlijke macht. Na zijn promotie in de rechtsgeleerdheid te
Leiden in 1915 was hij tot 1930 werkzaam als advocaat en procureur in Den
Bosch. Vervolgens werd hij rechter bij de arrondissementsrechtbank te Rot
terdam. In 1933 keerde hij terug naar Den Bosch als raadsheer van het al
daar gevestigde Gerechtshof. In 1945 werd hij benoemd tot president van
het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch. In 1946 werd Wijers tevens vice498
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president van het gewone Gerechtshof in Den Bosch. Als rechter had hij de
top bijna bereikt, toen hij in 1948 werd gevraagd het ministerschap op zich
te nemen.9
Het departement van Justitie bleek bij de formatiepogingen van 1948 niet
populair. Opgelucht verruilde Van Maarseveen Justitie voor Binnenlandse
Zaken, omdat hij moeite had met de verantwoordelijkheid voor de executie
van ter dood veroordeelde oorlogsm isdadigers.10 Verder werd het m inis
terie van Binnenlandse Zaken traditioneel hoger aangeslagen dan dat van
Justitie. Binnenlandse Zaken had sinds februari 1945 onder L.J.M. Beel een
centrale plaats gekregen bij de versteviging van het gezag. Diens opvolger
P.J. W itteman zou bij zijn aantreden in september 1947 hebben laten weten
na de verkiezingen van 1948 te zullen opstappen. In 1948 leek Justitie
voorbestemd voor het PvdA-Tweede-Kamerlid L.A. Donker. Dit ketste op
het allerlaatste moment af omdat Drees vasthield aan de opname van zijn
partijgenoot A.M. Joekes in het kabinet. Formateur J.R.H. van Schaik accep
teerde tenslotte Joekes op Sociale Zaken en stelde Wijers voor op Justitie.
Drees, die Sociale Zaken van meer gewicht achtte dan Justitie, ging hiermee
akkoord.11
foto ANP, archief Spaamestad
V.l.n.r.: kardinaal De Jong en de katholieke ministers Van den Brink
(Economische Zaken), Wijers (Justitie) en Van Schaik (vice-premier).

Wist Drees wat voor vlees hij met deze relatief onbekende KVP'er in de
kuip had? Wijers' belangrijkste wapenfeit op rechtswetenschappelijk gebied
was een preadvies dat hij in 1936 gaf aan de Vereeniging tot het bevorderen
van de beoefening der wetenschap onder katholieken in N ederland.12 In
een tijd waarin de bescherming van de vrijheid van het individu tegenover
de staatsalmacht onder vuur lag, bepleitte Wijers de handhaving van de in
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artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht neergelegde regel 'nulla poena
sine lege’: geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane
wettelijke strafbepaling. Hij meende dat in ons strafrechtssysteem omwille
van de rechtszekerheid duidelijk moest zijn wat de grens was tussen straf
baar en niet-strafbaar. Het was de taak van de wetgever om die grens te trek
ken, niet die van de rechter. De rechter mocht niet verder gaan dan het uit
leggen van een wet 'naar haar doel en bestemming'.13
Negen jaar later had Wijers als president van een Bijzonder Gerechtshof
het terzijde stellen van het nulla poena-beginsel voor een aantal oorlogs
misdaden - verraad en collaboratie, artikelen 26 en 27 Besluit Buitengewoon
Strafrecht; bovendien was voor een aantal misdrijven de doodstraf op
nieuw ingevoerd - te accepteren: 'Al was er in de betrokken noodbesluiten
(m.b.t. de bijzondere rechtspleging, JvM) veel dat strijdig was met de Grond
wet en met fundamentele rechtsbeginselen, zowel de rechter als de wetge
ver hadden te aanvaarden, dat de in deze noodbesluiten vervatte regelingen
zouden gelden, totdat de wetgever aan hun bestaan geheel of ten dele een
einde zou hebben gem aakt.'14 Als bijzonder rechter moest hij de nieuwe
wetten zijns inziens zonder morren uitvoeren. Zijn rechtsgebied strekte
zich uit over Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Er zijn aanwijzingen dat
in het Zuiden over het algemeen mildere straffen aan politieke delinquen
ten zijn gegeven dan elders. Volgens De Tijd bestond er in 1945 en 1946 zelfs
een 'pijnlijk onderscheid' tussen de rechtspleging van Noord en Zuid. Het
was bekend dat het Openbaar Ministerie van het Bijzonder Gerechtshof (i.c.
de procureur-fiscaal) in Den Bosch minder fel was dan dat van Den Haag of
Amsterdam. Maar W ijers persoonlijk kan hierbij als rechter van dat Hof
ook een rol hebben gespeeld.15
Eind juni 1947 trok Wijers de aandacht met een redevoering voor de
N ederlandse Juristenvereniging.16 Als voorzitter van de vergadering pleitte
hij ervoor dat de straf van jonge mannen, die verblind door propaganda in
Duitse krijgsdienst waren getreden, niet volledig ten uitvoer zou worden
gelegd. Aan jeugdige idealisten die van hun inzichten waren teruggekomen
kon de samenleving volgens Wijers meer hebben dan aan onverschilligen,
die niets deden en daarom ook geen kwaad bedreven. Daarom eiste het al
gemeen belang dat van verdere vergelding werd afgezien als de straf haar af
schrikwekkende en verbeterende werking had gehad. Daarnaast wees Wij
ers erop dat het Nederlandse volk steeds minder afkerig geworden was van
barm hartigheid. Hij stelde voor de termijn waarna tot voorwaardelijke
invrijheidstelling kon worden besloten, voor alle politieke delinquenten te
bekorten van tweederde naar eenderde van de straftijd inclusief voorarrest.
Deze invrijheidstelling zou moeten worden gekoppeld aan een proeftijd.
Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor reclasseringsinstellingen als
de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (STPD). Wijers was lid van de
raad van bijstand van deze stichting, die zich vooral het lot aantrok van de
door de maatschappelijke nood van de jaren dertig gefrustreerde 'kleine
landverraders'. Deze mensen moesten na de oorlog weer in de maatschap
pij worden opgenomen om te voorkomen dat ze als uitgestotenen opnieuw
zouden kiezen voor politiek extremisme.17
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Nadat zijn voorstel door minister Van Maarseveen was afgewezen, her
haalde Wijers zijn oproep op 11 mei 1948 in zijn maidenspeech in de Eerste
Kamer. Van Maarseveen antwoordde hem dat hij niet verder wilde gaan
dan gratie in individuele gevallen, waarbij de straf zou worden opgeheven,
verminderd of gewijzigd. Wijers wees de minister nog op de wenselijkheid
geschikte krachten in het produktieproces op te nemen en verdere ont
wrichting van gezinnen te voorkomen. Omdat het hier ging om een alge
meen belang zou ambtshalve een onderzoek moeten worden ingesteld of
voorw aardelijke invrijheidstelling na eenderde van de straftijd op zijn
plaats was. Van Maarseveen voelde weinig voor dit idee. Hij vond het niet
w enselijk om politieke delinquenten te bevoordelen boven gewone,
commune delinquenten. De minister liet de zaak rusten.18 Van Schaik en
Drees wisten wat zij op dit punt van Wijers konden verwachten.
Formateur Van Schaik vond in Wijers een enigszins bezadigde jurist en
geen politieke scherpslijper. Meer een bekwaam technicus met groot ver
trouwen in de beginselen van de rechtsstaat. Katholieke zendingsdrang was
hem vreemd. Hij bleef een rechter in hart en nieren, die streefde naar conciliatie en consensus. In de ministerraad zou Wijers zich zelden profileren.
A.D. Belinfante, oud-topambtenaar op Justitie, karakteriseerde minister
Wijers als volgt: '(Hij) was niet als zijn voorganger Van Maarseveen, die
vele jaren wethouder was geweest, een geroutineerd bestuurder. Hij was
voortgekomen uit de rechterlijke macht en had daar niet geleerd te werken
met een grote staf van medewerkers (...). Soms baseerde hij (zijn oordeel) op
de mening van hem vertrouwde vrienden. Het is zelfs niet onmogelijk dat
hij op advies van vrienden buiten het departement om in een enkel geval
wel eens een bevel om trent al dan niet vervolging gegeven heeft.’19
Belinfante kon dit vermoeden niet hard maken.
Het parlement was zeer te spreken over Wijers' optreden, omdat het zeer
nauw bij de besluitvorm ing betrokken werd. Hij hield de vaste Kamer
commissie voor Privaat- en Strafrecht voortdurend op de hoogte van zijn
plannen en hij hield rekening met haar wensen. Al bij de verdediging van
zijn eerste begroting 'toonde hij zich', aldus Het Vrije Volk, 'op een gemoe
delijke wijze meegaand ten aanzien van de wensen der Kamerleden'. H et
Parool schreef: 'Een mild gestemde Tweede Kamer nam genoegen met een
overrompelende hoeveelheid toezeggingen en overwegingen. W ellicht op
grond van de overweging dat minister Wijers, die weinig politieke doch
veel juridische ervaring bezit, de parlementaire practijk nog maar wat moet
bestuderen alvorens met zwaar kaliber te kunnen worden bestookt.' Paraat
vond hem 'wat voorzichtiger en trager dan zijn voorganger, maar daarom
niet minder geschikt voor zijn ambt'.20
Een jaar later was het sociaal-democratische partijblad minder mild: 'Wij
ers behoort niet tot de uitblinkers van het kabinet. In de tijd die hij voor een
redevoering nodig heeft, zegt een ander twee maal zo veel.'21 De minister
revancheerde zich begin 1950 in de Eerste Kamer. Hij sprak vlot en was
slagvaardig.22 De revanche van Wijers kwam net op tijd. Op 20 maart 1950
kondigde hij in de ministerraad zijn ontslag aan. Hij moest op medisch
advies enige maanden rust houden en zou zich daarna niet meer mogen
501

Hoofdstuk V Het rustige tuintje van rechter Wijers

blootstellen aan de spanningen en de vermoeienissen van het ministersambt. Op 4 mei nam Wijers afscheid van de ministerraad. In juli bleek hij
reeds voldoende hersteld om opnieuw de functie van raadsheer van het
Gerechtshof te Den Bosch op zich te nemen. Op 27 november 1950 droeg
zijn opvolger Struycken hem voor als president van het Bossche Hof. Na
een kort Eerste-Kamerlidmaatschap vanaf mei 1951, verliet Wijers de poli
tiek voorgoed in 1952. Hij overleed op 82-jarige leeftijd in 1973. Hetzelfde
jaar herinnerde freule W ttewaall van Stoetwegen zich hem nog als ’een
zeer aimabel m ens'.23 Ter vervanging van W ijers wenste de ministerraad
uitdrukkelijk een stimulerende figuur. Hieruit kan worden afgeleid dat de
raad van oordeel was dat Wijers op dit punt tekort was geschoten.24 Was hij
gewoon te lief geweest voor het parlement?
De eigenzinnigheid van minister Struycken
De KVP'er A.A.M. Struycken, zoon van een bekende keel-, neus- en oorarts
uit Breda, had bij zijn aantreden op 10 juli 1950 politiek meer in zijn mars
dan zijn voorganger. Na zijn rechtenstudie in Nijmegen was hij (evenals
Wijers) werkzaam als advocaat en procureur. Daarnaast was hij waarne
mend griffier bij de Bredase rechtbank. Zijn carrière zou zich in een andere
richting ontwikkelen dan die van Wijers. In 1935 werd Teun Struycken op
28-jarige leeftijd gekozen tot lid van de gemeenteraad van zijn geboorte
plaats Breda. Van 1938 tot 1941 en van 1944 tot zijn ministerschap was hij
daar wethouder. In de periode 1938-1941 was hij tevens lid van de Provin
ciale Staten van Noord-Brabant. Daarnaast was hij in het begin van de be
zetting enige tijd actief als secretaris van de Nederlandse Unie te Breda. Ver
volgens maakte hij op verzoek van H.A.M.T. Kolfschoten deel uit van de
groep-Scholten. Deze illegale groep stond onder leiding van de grote jurist
Paul Scholten en bestond uit jongere figuren, die zich in geregelde samen
komsten (éénmaal per drie è vier weken) met de problemen van de dag en
in de toekomst bezighielden. Tot deze groep behoorden o.a. F.M. van Asbeck, J.A.J. Barge, J.H.A.J.S. Bruins Slot, H.A.M.T. Kolfschoten, C.L. Patijn,
J.H. van Royen, W. Schermerhorn, G.E. van Walsum en H.B. Wiardi Beek
m an.
Uit protest tegen Duitse bezettingsmaatregelen stapte Struycken in 1941
op als wethouder en als lid van Provinciale Staten. Hij trad in dienst van de
Hollandse Kunstzijde Unie en kreeg de opdracht de naoorlogse 'sociale
ontwikkeling' van deze fabriek voor te bereiden. Van mei tot december 1942
verbleef hij als gijzelaar in St. Michielsgestel. In 1944 organiseerde hij de
Orde Dienst (een verzetsorganisatie van rechtse signatuur met overwegend
oud-militairen) in het district Breda. Als plaatsvervangend leider van deze
club droeg hij hetzelfde jaar zorg voor de financiering van de spoorweg
staking in Brabant. Hij nam deel aan de besprekingen die leidden tot de
oprichting van de Nederlandse Volksbeweging, een voorloper van de Partij
van de Arbeid. Struycken voelde echter meer voor een vernieuwde katho
lieke eenheidspartij. Bij de oprichting van de KVP heeft hij een bijrol ge
speeld. Bij het hervatten van zijn advocatenpraktijk onmiddellijk na de be502
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vrijding raakte hij verwikkeld in een vrij heftige strijd over de behandeling
van politieke delinquenten. Hij pleitte voor een eerlijke en niet door res
sentimenten beïnvloede behandeling van deze mensen, en trad meerdere
malen op als hun advocaat.
Tot 1950 bleef Struycken zijn aandacht richten op Breda. In het maat
schappelijk leven was hij zeer actief. Nevenfuncties van bestuurlijke aard
vervulde hij in de lokale afdelingen van de Maatschappij voor Nijverheid
en Handel, de RK Werkgeversvereniging, het Wit-Gele Kruis, de Adelbertsvereniging en bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. Hij werd gezien als ver
tegenwoordiger van de katholieke werkgevers. In 1950 werd Struycken aan
gezocht als voorzitter van de Mijnindustrieraad, maar hij liet deze lucra
tieve baan aan zijn neus voorbijgaan toen Drees hem de portefeuille van
Justitie aanbood. Dit bleek voor Struycken, die zich ver had gehouden van
de Haagse partijkringen en zich veel meer tot een echte bestuurder ontwik
keld had, een volslagen verrassing. Niettemin accepteerde hij het aanbod.
De nieuwe minister had zijn naam mee: de in 1923 overleden katholieke
jurist A.A.H. Struycken - zijn peetoom - was een van de grootste staats
rechtsgeleerden die Nederland ooit kende.25
foto ANP, archief Spaamestad
Nadat de nieuwe minister van Justitie Struycken (r.) door de koningin is beëdigd,
neemt hij van minister-ad interim Van Maarseveen de portefeuille over.

In 1948 had Wijers' opvolger zich nationaal gemanifesteerd als voorzitter
van een door het Centrum voor Staatkundige Vorming van de KVP inge
stelde commissie. Deze commissie had tot taak voorstellen te doen omtrent
een wettelijke regeling der politieke partijen.26 Als we het genuanceerde
rapport ontdoen van alle juridische franje en nuances, rest een voorstel dat
bewust de vrijheid van partijvorming wilde beperken en dat waarschijnlijk
vooral uit was op een verbod van de CPN. Opmerkelijk in het rapport was
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verder de opmerking: 'Er zou een andere wind moeten gaan waaien op het
Departem ent van Justitie, waar veel meer dan op privaatrechtelijke hoe
danigheid, de aandacht zou moeten vallen op het publiekrechtelijke doel
(van politieke partijen).'27 Verwacht mocht worden dat Struycken de ge
matigd liberale koers van zijn voorganger zou ombuigen in sociaal-katholieke richting.
De historicus J. Bosmans gaf een aardige karakterschets van Struycken:
'Aan doelmatigheid heeft Struycken steeds groot belang gehecht Begiftigd
met een scherp inzicht, ontwikkelde hij zich tot een typische bestuurder
met een zeker dédain voor het politieke spel. Hij had vaak originele gedach
ten, die hij met hardnekkigheid verdedigde, als het moest tegen de stroom
in. Voor de uitwerking en de detaillering kon hij echter onvoldoende ge
duld opbrengen. Daardoor raakte hij nogal eens in conflict, ook met poten
tiële m edestanders.'28 Na Van den Brink en Mansholt was Struycken de
jongste minister van het kabinet-Drees-Van Schaik. Het Parool schreef na
zijn eerste optreden in de Kamer dat de minister zich nog niet altijd op een
even duidelijke wijze uitdrukte. De Tijd sprak van 'onbevangenheid'.
P araat had 'geen ongunstige indruk' en beluisterde zelfs 'een zekere
vrijzinnigheid, die niet elk lid van de KVP siert'. Bij de behandeling van
zijn eerste begroting bleek dat de dadendrang van deze minister groter was
dan die van zijn voorganger. Hij had ook een heel andere werkwijze. In
1977 verklaarde hij: 'Ik geloof dat ik in mijn beleid als m inister nogal
zelfstandig te werk ben gegaan, dit in tegenstelling tot mijn voorganger die
alle algemene maatregelen in het kabinet bracht. Drees heeft mij nog eens
aangesproken over mijn werkwijze. Ik vond dat mijn handelingen vielen
onder mijn eigen verantwoordelijkheid als m inister van Justitie en Drees
ging daarmee akkoord.' Struycken kreeg niet de kans zich te bewijzen,
omdat het kabinet al een maand nadat hij zijn eerste begroting verdedigd
had ten val werd gebracht. Toen de KVP in het kabinet-Drees II een
ministerszetel moest inleveren, viel Struycken uit de boot.29 Het nieuwe
kabinet vond nog wel een andere betrekking voor de werkloze ex-minister,
die slechts een half jaar volm aakte: gouverneur van de N ederlandse
Antillen. Later zou Struycken nog drie maal als minister terugkeren. Hij
overleed in 1977.
Vakgenoten in de Kamers
De Tweede Kamer kan als medewetgever een belangrijke rol spelen. De
interactie tussen regering en parlement op het terrein van Justitie had in de
periode-Drees-Van Schaik een bijzonder karakter, vanwege het gewicht dat
de juridische specialisten in de schaal legden. De balans hoefde niet altijd uit
te slaan naar de kant van de regering. Ondanks politieke verschillen be
stond er in het parlement een homogene club deskundigen met dezelfde
opleiding, technische kwaliteiten en door een lange juridische traditie ge
vormde waarden. Zij verstonden en respecteerden elkaar als juristen en ze
maakten zich sterk voor gemeenschappelijke waarden: de waarborgen van
de rechtsstaat. De juristen in de Kamers vormden bovendien een econo504
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mische belangengroep zoals het groene front, dat de landbouwbelangen
verdedigde.
In de periode Drees-Van Schaik was de invloed van de vaste kamer
commissie voor Privaat- en Strafrecht op de wetgeving en het justitiebeleid
in het algemeen zeer groot. De commissievergaderingen waren open debat
ten over voornam elijk technisch-juridische kwesties, waarbij de inbreng
van de verschillende fractiespecialisten belangrijk was. Tegenover de ver
gaande regeringsvoorstellen stelden deze specialisten zich op als één juri
disch front. In de voorbereidingsfase kon veel worden gladgestreken. Deze
strategie werd vooral door Wijers zeer ver doorgevoerd. Het leek erop dat
deze m inister permanent overleg voerde met de vaste kamercom missie.
Tot grote tevredenheid van de Kamer overigens. Het gevolg was dat de ka
m erdebatten over justitie-onderw erpen vooral kleurloos waren. Er ont
stond slechts opwinding in de Kamer wanneer onwetende niet-specialisten
zich op juridisch terrein begaven, wanneer de CPN aan het woord kwam of
wanneer een actueel probleem werd aangesneden, waarmee politiek ge
scoord kon worden in de media.
In de periode 1948-1952 had 25% van de Tweede en 52% van de Eerste
Kamerleden een universitaire studie Nederlands recht afgerond. Deze juris
ten waren evenredig verdeeld over alle politieke partijen, met uitzondering
van de CPN, de SGP en de KNP. Onder hen waren wetenschappers van het
hoogste niveau, zoals de hoogleraren L.J.C. de Beaufort (KVP), A. Anema
(ARP), I.A. Diepenhorst (ARP), R. Kranenburg (PvdA), N.A. M olenaar
(VVD), P.S. Gerbrandy (ARP) en - later ook hoogleraar - P.J. Oud (VVD).
Daarnaast zaten er enkele oud-ministers van Justitie in de Kamers, zoals
H.A.M.T. Kolfschoten (KVP), G.J. van Heuven Goedhart (PvdA) en P.S.
Gerbrandy, evenals enkele rechters en burgemeesters en een groot aantal
advocaten. De speerpunt van de parlementaire invloed op het terrein van
Justitie werd gevormd door de leden en plaatsvervangende leden van de
vaste kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht van de Tweede Kamer:
een permanent juristenforum waar de politieke maskers konden worden
afgelegd en de experts van de verschillende zuilen met elkaar in contact
kwam en.
De PvdA had de beschikking over J.A.W. Burger, N.S.C. Tendeloo en L.A.
Donker. Donker was de grote man in de Kamer op juridisch gebied. In de
periode 1948-1951 werd hij bijna volledig in beslag genomen door zijn
w erkzaam heden als voorzitter van de Parlem entaire Enquêtecom m issie
naar het regeringsbeleid in de periode 1940-1945. Tendeloo en Burger (die
zich ook met Buitenlandse Zaken bezighield) konden de leemte met moeite
opvullen en werden op onderdelen bijgestaan door J.H. Scheps, overigens
geen jurist en geen lid van de vaste commissie.
Voor de KVP hadden F.G.H. Bachg en N.H.L. van den Heuvel (respec
tievelijk de secretaris en de directeur van de RK Middenstandsbond) zitting
in de vaste kam ercom m issie.30 In 1950 kreeg de KVP-fractie er een echte
specialist bij in de persoon van de Amsterdamse advocaat E.G.M. Rooi vink.
De VVD was met G. Vonk vertegenwoordigd; de CPN had B.J. Stokvis, een
felle pleiter van het Amerikaanse type. Een prominente plaats in de vaste
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com m issie werd ingenomen door het CHU-lid C.W .I. W ttew aall van
Stoetwegen. Evenals Stokvis en Donker was zij lid van de Enquêtecommis
sie. Het meest behoudende geluid binnen de vaste commissie was afkomstig
van de ARP'er J. Terpstra. Zijn partijgenoot Gerbrandy was plaatsvervan
gend lid, maar was in deze periode geheel gefixeerd op de Indonesische
kwestie.
De vaste kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht had niet de taak
om de justitiebegroting voor te bereiden. Hiervoor werd een 'gewone'
begrotingscommissie ingesteld. De personen die in deze commissie werden
benoemd waren evenwel dezelfde als die van de vaste commissie.31 In de
Eerste Kamer waren de hoofdrolspelers op justitiegebied M. Tjeenk Willink
(PvdA; vriendin van regentes/koningin Juliana en de enige vrouw in de
Eerste Kam er32), Van Heuven Goedhart, P.J. W itteman (KVP), G. Kolff
(CHU), W. Rip (ARP) en Molenaar. Verder waren er in de Eerste Kamer bij
justitiedebatten dissonante geluiden te horen van de linkerzijde (J.P.
Schalker, CPN) en de rechterzijde (J. Reijers, CHU), beiden niet-jurist. In de
Tweede Kamer kwam kritiek van rechts uit de monden van W.F.E. van der
Feltz (CHU) en P. Zandt (SGP).
Typerend voor het beleid op het terrein van justitie was de inschakeling
van de vakgenoten in en buiten de Kamers in het meest prille stadium van
de totstandkoming van nieuwe wetgeving: commissies die een juridisch
probleem moesten bestuderen en die antwoorden moesten formuleren die
konden uitmonden in nieuwe regelgeving. Rip telde ooit 31 niet-ambtelijke
commissies, die Wijers in een MvA op een justitiebegroting genoemd had.
Daarnaast bleken er ook nog inform ele commissies te bestaan!33 In een
bijlage bij de begroting voor 1951 gaf de minister de samenstelling en de
taakomschrijving van 24 commissies.34 W.P.J. Pompe had toen het grootste
aantal 'commissariaten', uiteenlopend van de commissie Oorlogsstrafrecht
tot de com m issie van Advies voor de Pornografiebestrijding. Daarnaast
kw am en de nam en van E.M. M eijers, G.E. Langem eijer, J.M . van
Bemmelen en F.J.F.M. Duynstee meerdere malen voor, maar ook die van
Donker en Wttewaall van Stoetwegen. De laatsten zaten bijvoorbeeld beide
in de commissie Kinderstrafrecht. De Permanente Vreemdelingen Advies
commissie werd zelfs gedomineerd door kamerleden. De juridische vak
broeders in en buiten het parlement konden de vinger voortdurend aan de
pols houden.

Beleidsvoornemens en -uitvoering
De partijprogramma's
Het justitiebeleid was geen inzet van de verkiezingen in 1948. Aan de
zuivering (in ruimere zin) werd minder aandacht geschonken dan in de
voorafgaande jaren. Ten eerste omdat het meeste achter de rug was, en ten
tweede omdat zich onder het bewind van Van Maarseveen een politieke
consensus gevormd had ten aanzien van de afhandeling van dit vraagstuk.
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In 1946 werd in de programma's van KVP, PvdA en CHU nog aangedron
gen op een snelle en rechtvaardige berechting. In de verschillende verkie
zingsprogram m a's uit 1948 werd niets gezegd over de zuivering. Aan
justitie werden trouwens maar weinig woorden besteed.35 In haar verkie
zingsmanifest uit 1948 beloofde de KVP 'het bevorderen met alle middelen
van de goede orde op zedelijk gebied; (...) tegengaan van lichtvaardige
echtscheidingen; bestrijden van de euvelen bij uitleenbibliotheken; in acht
nemen van de christelijke zeden bij toerisme, zwem- en kampeergelegen
heden’. In een aanvullend gemeenteprogram preciseerde deze partij dat ge
meentebesturen de verkoop van neo-malthusiaanse (voorbehoed)middelen
moesten verbieden, toezicht moesten uitoefenen op uitleenbibliotheken en
strenge eisen moesten stellen aan de nakeuring van films en reclame. Ver
wacht mocht worden dat de katholieken in 1948 een kruistocht tegen de ze
denverwildering zouden beginnen.
Het program van actie van de ARP uit 1948 verlangde maatregelen ter
voorkoming van lichtvaardige echtscheidingen. Daarnaast pleitte het voor
een sterk gezag dat 'wanordelijkheden op besliste wijze (zou) beteugelen'.
Hiertoe moesten de maximumstraffen op misdrijven tegen de veiligheid
van de staat aanzienlijk verhoogd worden. Het SGP-program verlangde
wederinvoering van de doodstraf. Deze partij drong er ook op aan dat
gem eenten kermissen zouden afschaffen, strafbepalingen tegen vloeken
zouden invoeren en niet langer schouwburgen mochten exploiteren.
Het PvdA-verkiezingsprogramma van 1948 wenste handhaving van de
openbare orde en veiligheid 'door zo nodig versterkte overheidsorganen'.
Tevens werd aangedrongen op verbetering van de huw elijksw etgeving,
hervorming van het gevangeniswezen, democratisering van de rechterlijke
macht en vereenvoudiging van de burgerlijke rechtsvoorziening. Hiermee
maakte deze partij duidelijk dat zij wilde aansturen op vernieuwing van
het rechtswezen. 'Vereenvoudiging van de burgerlijke rechtsvoorziening'
omvatte bijvoorbeeld verschillende om vangrijke rechtsgebieden als het
burgerlijk recht, het procesrecht en de rechtsbescherming tegen beschikkin
gen van de overheid. VVD, CHU en KNP vonden het terrein van justitie
waarschijnlijk electoraal niet interessant genoeg. Hun verkiezingsprogram
ma’s zwegen hierover.
Status quo
In het archief van W. Drees bevindt zich een 'Overzicht van de stand der in
de Troonreden van 23 juli 1946 en 16 september 1947 aangekondigde werk
zaamheden', gedateerd 24 juni 1948.36 De belangrijkste beleidsvoornemens
en -resultaten van het departement van Justitie onder Van Maarseveen
werden hierin opgesomd. Van de in de troonredes van 1946 en 1947 aan
gekondigde werkzaamheden had het ministerie van Justitie slechts enkele
onderdelen kunnen afwerken: het kinderrecht en een nieuwe regeling van
de alim entatieplicht. M aatregelen om 'lichtvaardige' echtscheidingen,
openbare onzedelijkheid en economische criminaliteit tegen te gaan waren
in voorbereiding. Hetzelfde gold voor een nieuw Burgerlijk W etboek en
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een regeling van het internationaal privaatrecht en de adm inistratieve
rechtspraak. Enkel op het terrein van de bestraffing van 'foute' N eder
landers was het kabinet-Beel zeer actief geweest.
In een 'Aanhangsel' van het eerder genoemde 'Overzicht' kwam een
aantal restproblemen van de zuivering ter sprake waarmee een volgend ka
binet te maken zou krijgen.37 Zo waren er op 1 juni 1948 13.092 politieke
delinquenten van hun vrijheid beroofd, waarvan er 4499 nog steeds niet
veroordeeld waren. Daarnaast werd opgemerkt: 'Hoewel de berechting van
enkele notoire verdachten van oorlogsmisdrijven reeds heeft plaatsgevon
den (...), moet de berechting van het merendeel dezer delinquenten ten
gevolge van de vereiste uitgebreidheid van het onderzoek nog plaats
vinden.' Hiermee was een inventarisatie gegeven van datgene wat het kabinet-Beel op de rails had gezet of had laten liggen.
Het regeerprogram
Het in augustus 1948 door formateur Van Schaik opgestelde regeerprogram
bestond uit vier onderdelen, voorafgegaan door een korte inleiding met het
karakter van een preambule. De onderdelen waren: Staatkundige Zaken, In
ternationale Zaken, Sociaal-Economische Zaken en Godsdienstig-Zedelijke
en Culturele Zaken. Paragraaf 5 van het eerste onderdeel was getiteld 'Ver
betering van het bestaande recht’ en kan worden beschouwd als de justitieparagraaf. De inhoud wordt hier weergegeven. De wijzigingen in de laatste
versie van het program zijn cursief.
De paragraaf bestond uit zeven onderdelen: A. Verdere voorbereiding
van de herziening van het Burgerlijk Wetboek, mede omvattend de wetge
ving van het internationaal privaatrecht, alsmede herziening van het W et
boek van Burgerlijke Rechtsvordering; B. Voortgezette aandacht voor het
vraagstuk der adm inistratieve rechtspraak; C. Doorvoering vernieuwing
strafstelsel en totstandkoming pleegkinderenwet; D. Wijziging van het ven
nootschapsrecht in dier voege, dat de onderneming meer dan tot dusverre
als een instituut van samenwerking wordt gezien; E. Instelling ener com
m issie teneinde op korte termijn opnieuw te bezien de voorbereiding ener
politie-w et (...); F. W ettelijke waarborgen voor de openbaarheid van de
werkzaamheden der politieke partijen, het beheer van haar geldmiddelen
en van de democratie binnen de partijen; [G. Pro memorie: amnestie - Punt
G is in de laatste versie geschrapt ].38
Verspreid in het program stonden nog andere passages over het justi
tiebeleid. Onder 'Bevestiging der democratie' was opgenomen de zinsnede
'Spoedige beëindiging der bijzondere rechtspleging en op zo kort mogelijke
termijn liquidatie van het Beheersinstituut39 en opheffing der beheren met
als gevolg daarna vrijmaking van arbeidskrachten'. Een andere paragraaf
was genaam d 'V erdere ter handnem ing van de voorbereiding ener
algemene herziening der Grondwet'. Hierin werd gepleit voor codificatie
van sociale grondrechten, opheffing van het processieverbod en regeling
van de taak en sam enstelling van het parlement in de Grondwet. In de
paragraaf 'Vraagstukken van zedelijke aard' (bij deel vier van het program)
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waren de volgende elementen nog van belang: 'Actieve aandacht aan be
strijding van de verwildering der jeugd; het bederf van de publieke moraal
en de oneerlijkheid; wantoestanden in verplegingsinrichtingen en kam 
peergelegenheden. Waar mogelijk bevordering van de reinheid en verhef
fing der openbare zeden (...). Maatregelen tegen aanstootgevende propagan
da voor het Neo-Malthusianisme. Corruptie en woeker worden krachtig be
streden, zomede euvelen bij uitleenbibliotheken. Handhaving van gemeen
telijke nakeuring van films.' Daarnaast moest erkenning van de hoge waar
de van het gezin zijn uitdrukking vinden in o.a. 'de parlementaire afwikke
ling van het ontwerp, strekkende tot wijziging van de bepalingen betreffen
de de echtscheiding' en 'regeling van het toezicht op onmaatschappelijke
gezinnen, wier gedrag een gevaar voor de samenleving of voor de kinderen
oplevert'.
Het is niet moeilijk de bijdragen van de twee grote regeringspartijen
PvdA en KVP aan de paragrafen over justitie in dit program aan te geven.
Grofweg gesproken kwamen alle passages over zedelijkheidskwesties uit ka
tholieke koker. Passages over de vernieuwing van het rechtswezen hadden
meer een sociaal- (en vrijzinnig-)democratisch karakter, met uitzondering
van de juridische invulling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Kortom, conform het evenredigheidsbeginsel waren de specifieke KVP- en
PvdA-wensen opgesomd.
Normalisatie
Op 11 augustus 1948 sprak de ministerraad over het ontwerp voor de re
geringsverklaring. In het ontwerp werd met geen woord gerept over justitie.
Na aandringen van W ijers werd de volgende passage opgenomen: 'Ge
streefd wordt naar het spoedig herstellen van normale toestanden op het
gebied van recht en rechtsbedeling en naar liquidatie van door oorlog en
bezetting op dit gebied veroorzaakte abnormale toestanden.'40 Dit was het
eerste wapenfeit van Wijers, die pas in een zeer late fase bij de formatie
betrokken werd en geen invloed had gehad op de totstandkoming van het
regeerprogram. Alleen Tilanus en Zandt reageerden op de passage. Tilanus
verklaarde dat ze 'de Christelijk-historischen uit het hart gegrepen (was)'.
Ook Zandt was positief 41
In de ministerraad werd op 13 september 1948 vergaderd over de justitiepassage in de ontwerp-troonrede. Drees had met opzet een uiteenzetting
over verdere strafverlichting voor politieke delinquenten niet opgenomen.
Hij achtte dit 'minder opportuun’. Wijers betreurde dit. Hij vond dat de
regering 'meer moest doen' en een aantal gevallen moest corrigeren. Ver
der zou de bedoelde uiteenzetting de onrust hierover bij het Nederlandse
volk en in de kampen voor politieke delinquenten wegnemen. Hierop ver
klaarde Drees dat hij de voorgestelde maatregelen wel wilde overwegen,
maar dat het minder juist was om hierover te reppen in de troonrede: 'Wij
hebben de (jubileum)gratie pas achter de rug, terwijl bovendien bij goed
gedrag, altijd later strafvermindering met 1 /3 kan worden gegeven.'42 Nadat
Van Schaik zich achter Drees had geschaard, besloot de raad dat er een
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onderzoek zou worden ingesteld naar de mogelijkheden van reclassering
van jeugdige delinquenten.
Wijers: ’De vleugels zijn wijd. genoeg uitgeslagen'
De nieuwe minister van Justitie moest zijn aandacht verdelen tussen het
liquideren van de buitengewone maatregelen op het gebied van het recht en
de rechtsbedeling, het (her)codificeren of vertimmeren van bestaande w et
geving met het oog op vernieuwing of versteviging van de Nederlandse
rechtsstaat en de bestrijding van de onzedelijkheid en moraalvergroving.
Wat Wijers op deze terreinen precies van plan was, maakte hij op 4 decem
ber 1948 duidelijk in de MvA bij zijn eerste begroting: 'De ondergetekende
stelt zich in de eerste plaats een consolidatie ten doel van de voornemens,
welke op wetgevend gebied geuit zijn en min of meer in projecten tot uit
voering gekomen zijn. De vleugels zijn wijd genoeg uitgeslagen.’43 Hij
wilde eerst de erfenis van Van Maarseveen afhandelen. Zelf wenste hij
slechts twee dingen op de rails te zetten: de opheffing van de juridische han
delingsonbekwaamheid van de vrouw en een wijziging van het vennoot
schapsrecht. Hij juichte de afwikkeling van de bijzondere rechtspleging toe
en merkte daarbij op dat 'de wederopneming van de politieke delinquent in
onze gemeenschap zich zal moeten voltrekken. Het probleem der jeugdigen
klemt het meest, doch is niet het enige.'
Belangrijk was het antwoord van de minister op de vraag op welke wijze
hij door middel van wetgeving de vernieuwing van de maatschappij in
goede banen wilde leiden. W ijers betoogde dat 'tegenover de ruimte voor
ontwikkeling binnen de grenzen der wet de rechtszekerheid (stond)'. Hij
meende dat het belang van die rechtszekerheid op bepaalde punten de
doorslag moest geven. De minister beschouwde moraalvergroving als 'een
nog niet geheel geweken gevolg van oorlog en bezetting' en dus als
voorbijgaand van aard: uit statistische gegevens bleek dat het dieptepunt al
gepasseerd was. De spanningen tussen burger en overheid verklaarde hij
ondermeer uit de toeneming van het aantal overheidsmaatregelen. Hieruit
bleek volgens hem dat aan het ingrijpen der overheid grenzen gesteld zijn,
en: 'Het is de taak van de wetgever op deze grenzen bedacht te zijn.' De mi
nister zag een taak voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie weggelegd
om op dit punt te komen tot 'een herordening van de verhoudingen'.44
Wijers was dus voor een terughoudende overheid. De vraag was of hij hier
door niet in botsing zou komen met de PvdA. Deze partij had zich immers
een krachtig voorstander getoond van maatschappelijke vernieuwing on
der leiding van de overheid en zo nodig via wetgeving.
Terpstra (ARP), Van der Feltz (CHU) en Stokvis (CPN) gingen niet in op
het centrale thema van W ijers’ uiteenzetting. Zij keken de kat uit de boom;
Terpstra en Van der Feltz verm oedelijk met stilzwijgende goedkeuring,
Stokvis met kritische kanttekeningen. De laatste karakteriseerde de begro
ting met de woorden: 'Ongerechtvaardigde kwistigheid, waar spaarzaam
heid geboden was, schrielheid, waar redelijk beleid een ruime hand zou
vorderen.' In zedelijkheidsw etgeving had Stokvis geen vertrouwen: 'Zo
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min als de weerhaan op de kerktoren bepaalt of de wind noord of oost staat,
zo min beïnvloeden wetsartikelen de drift der m enselijke hartstochten.'
Tendeloo (PvdA) was enigszins teleurgesteld. Zij vond het weliswaar een
loffelijk streven dat de minister eerst wilde afwerken wat zijn voorgangers
onafgewerkt hadden achtergelaten, maar er was méér mogelijk 'nu men
weer terugkeert naar normale omstandigheden'. Wijers had gelijk dat de
taak van de overheid begrensd was, maar hij moest volgens haar toch
toegeven dat die taak veel groter was dan vóór 1940.45
Vonk (VVD) was positief over 'het nieuwe en eigen geluid van de nieu
we bewindsman voor Justitie'. Hij was bijzonder getroffen door 'de tendens
van zelfbeperking in het legislatieve beleid'. Het Staatsblad m ocht geen
m assagraf van onze rechtsvoorschriften worden: liever te weinig goede
regels dan te veel slechte! Bachg (KVP) stelde zich op tussen Tendeloo en
Vonk. Hij wilde graag m eehelpen met het verw ijderen van allerlei
elementen en sporen van individualisme uit recht en sam enleving, maar
had geen behoefte aan overheidsbemoeiing met ieder stuk eigendom en
ieder contract: 'Wij zouden de contractsvrijheid binnen een welgeordend
gemeenschapsleven zover mogelijk willen zien geëerbiedigd.’46
W ijers sloot zich in zijn repliek aan bij Bachg. Hij verklaarde dat hij het
m idden zou houden tussen vrijheid en gebondenheid van het bedrijfs
leven. Hoewel hij het accent toch wel wat anders legde dan Vonk, was hij
het met de VVD'er eens dat er te veel geregeld en te veel verboden was.
Tendeloo reageerde enthousiast op de mondelinge toelichting van de nieu
we minister en vond dat hij een heel eind meeging met haar denkbeelden 47
Concluderend: het consoliderend beleid van Wijers, met speciale aandacht
voor liberalisatie op het gebied van het rechtsw ezen, vond vrijwel
algemene ondersteuning in de Tweede Kamer in december 1948.
Twee maanden later lieten de leden van de Senaat hun licht schijnen
over de begroting van hun oud-collega. De teneur was hier hetzelfde als in
de Tweede Kamer.48 Witteman (KVP) hield een korte en toepasselijke uit
eenzetting over de rechtsstaat, waarmee hij de toon zette voor de discussies
in het parlement. Hij definieerde de rechtsstaat als 'de staat die gebonden is
aan en toepast het recht dat hij zelf maakt en een staat die zich zelf gebon
den acht aan hogere, ongeschreven normen, die vooral liggen op het gebied
van de eerbiediging van de menselijke rechten en van de eerbiediging van
de rechten van andere gemeenschappen zoals gezin, kerk enz.’. Onder deze
bescherming vielen volgens Witteman dus ook vroegere vijanden en poli
tieke delinquenten. Hij drong er bij Wijers op aan bij alle wetgeving speci
aal te letten op het behoud van de rechtsstaat. Na hem constateerde Rip dat
het justitiebeleid zich in een overgangsfase bevond. Enerzijds was er de li
quidatie van de bijzondere maatregelen en instituten, die het gevolg waren
van de oorlogsomstandigheden. Deze moest volgens hem vlot verlopen en
niet stranden op perfectionisme. Anderzijds was er het begin van 'normale
legislatieve wetgeving'. De ARP'er vond het begrijpelijk dat terwille van de
voorbereiding een groot aantal commissies was ingesteld, maar hij waar
schuwde dat deze werkwijze ook tot verstarring kon leiden.49
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1949: dolce far niente?
Op welke wijze ontw ikkelde 'het nieuw e geluid' van W ijers en zijn
opvolger Struycken zich in de loop der jaren in gemeen overleg met het
parlement? In de troonrede van 1949 werd niet over nieuwe plannen op het
terrein van justitie gerept. De minister liet het bij de consolidatie waaraan
het parlem ent zijn fiat verleend had. Maar uit het VV bij de ju stitie
begroting voor 1950 bleek dat het parlement terugkrabbelde. Algemeen was
de Tweede Kamer van oordeel dat de toelichting veel te summier was. De
KVP drong er bij de minister op aan dat hij 'de nieuwe grote lijnen' zou
aangeven met betrekking tot 'de vele vragen, waarvoor het Nederlandse
privaat- en publiekrecht zich bij de opbouw van een nieuwe maatschap
pelijke constellatie gesteld ziet'. Ongetwijfeld dachten de katholieken daar
bij aan de invulling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Ook de
PvdA was teleurgesteld over de activiteiten van het departement ten aan
zien van de vernieuwing van het rechtswezen. Zij verlangde méér wets
voorstellen. Daarnaast kon een deel van de ARP en een deel van de CHU
zich niet onttrekken aan de indruk 'dat de minister van Justitie, die voor
heen altijd is gezien als het "juridische geweten" van het kabinet, niet actief
genoeg betrokken is geweest in de voorbereiding van wettelijke maatrege
len, die de principiële vragen van het staatsrecht beroeren'. Hierop presen
teerde W ijers alsnog een 'samenvattend overzicht van plannen en beleid’.
Daaruit moest blijken dat er op Justitie en in talloze commissies hard ge
werkt werd en dat consolidatie niet hetzelfde was als stagnatie.50
De Kamer reageerde verdeeld. Burger was zeer kritisch maar leek voor
lopig gerustgesteld. Bachg hield Wijers de hand boven het hoofd en stak
haar in eigen boezem: het antwoord van de minister bevatte weinig nieuws,
maar dat kon en hoefde ook niet. Hij had het verwijt geproefd dat het bij
een groot aantal wetsontwerpen de beurt aan de Kamer was om te han
delen. De KVP meende dat de minister daarin gelijk had. Vonk haakte in op
de uiteenzetting van Witteman in de Eerste Kamer over het wezen van de
rechtsstaat. Meer dan Witteman legde hij de nadruk op de vrijheden van de
burger dan op de gebondenheid van de staat.51
Van der Feltz was zeer kritisch. Hij vroeg zich af of 'het juridische ge
weten van het kabinet’ zich het afgelopen jaar niet te veel verpoosd had in
een lieflijk dolce far niente. Gerbrandy sloot zich aan bij het CHU-kamerlid.
Hij wees op verschillende grondwetsschendingen van het kabinet in de In
donesische kwestie, op de visie op de Grondwet van staatssecretaris W.C.L.
van der Grinten bij de PBO-debatten52 en op het gebrek aan openbaarheid
van de kant van de overheid. De oud-premier vroeg zich af of de minister
van Justitie, die volgens hem een speciale verantwoordelijkheid had voor
fundamentele kwesties die de rechtsstaat raakten, achter dit zwakke op
treden stond.53
De Eerste Kamer bleek minder kritisch. Veel leden waren bereid Wijers
het voordeel van de twijfel te gunnen en hun oordeel nog een jaar op te
schorten.54 De fractievoorzitter van de KVP in de senaat, G.C.J.D. Kropman
stelde begin 1950 dat een normaal ontwikkeld mens de Nederlandse wetten
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zou moeten kunnen begrijpen. Dit was echter al lang niet meer het geval.
'Waar is de klare taal van Thorbecke gebleven?', verzuchtte de katholieke
senator. Hij veroordeelde het perfectionisme in de wetgeving en vond dat
er sowieso te veel wetten gemaakt werden. Daarnaast memoreerde hij dat er
de drie voorafgaande maanden in de Tweede Kamer ongeveer duizend re
devoeringen gehouden waren, waarbij 2,5 miljoen woorden waren gespro
ken! 'M ijnheer de Voorzitter! Men zou tot het Parlem ent en de ver
schillende Departementen moeten zeggen: "Rust een weinig, pas trop de
zèle!"'55
1950: Sinterklaas blijft een zomer over
Het eerste doel van Wijers in 1948 was geweest 'de winkel op orde brengen'.
Een jaar later was deze doelstelling min of meer gewijzigd in 'op een zo
verantwoord mogelijke wijze op de winkel passen'. In 1950 leek de tijd
gekom en om daadwerkelijk iets aan het interieur van de N ederlandse
rechtswinkel te doen, maar voor Wijers was dit niet weggelegd. Toen zijn
tweede justitiebegroting in april 1950 door de Eerste Kamer behandeld werd,
was al bekend dat de minister 'om gezondheidsredenen’ het veld zou rui
m en.
M olenaar, Kolff, W itteman en Tjeenk W illink waren positief over dat
gene wat W ijers tot stand had gebracht. Rip vond echter in de MvA veel
'passages met een zekere matheid (...). Misschien kan ik zeggen een zekere
m oeheid.'56 Van Heuven Goedhart tenslotte hield nog een interessante rede
over de algemene lijn van het justitiebeleid. 'Wij bevinden ons in een
welhaast revolutionnaire ontwikkeling van het Nederlandse recht', meen
de deze oud-minister van Justitie. Hervormingen waren gaande op bijna
alle terreinen van het rechtswezen, maar die rechtsontwikkeling had tijd
nodig. In het geval van het burgerlijk procesrecht bijvoorbeeld moest zorg
vuldig worden afgewogen of zou worden overgegaan tot 'vertimmeren of
verhuizen’. In zijn algemeenheid koos Van Heuven Goedhart voor ver
huizen omdat dit praktische voordelen had en men minder last had van
'verouderde delen'.57
W ijers waarschuwde Van Heuven Goedhart dat deze de moeilijkheden
van het verhuizen onderschatte: 'Als men het niet eens kan worden over
het huis, waarheen men wil verhuizen, doet men beter voorlopig te blijven
zitten in het huis, dat men bewoont, en dat huis zo goed en zo gerieflijk
mogelijk in orde te brengen. Als men zou willen verhuizen en weet, dat
degenen, die zullen moeten medeverhuizen, zich in het huis, dat moet
worden betrokken, niet thuis zullen gevoelen, ook dan doet men beter,
maar in het oude huis te blijven zitten en het oude huis, waarin zij zich wel
thuis gevoelen, wat gerieflijker te maken.' Bevrijd van zijn verantwoorde
lijkheid sprak W ijers vrijuit over allerlei wensen van het parlem ent, nu
eens nader overleg toezeggend, dan weer een eerdere stellingname nuan
cerend. Elk kamerlid kreeg wel iets te horen dat hem prettig en veel
belovend in de oren klonk. Het laatste optreden van de minister in de Eer-
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ste Kamer deed Van Heuven Goedhart denken aan een boekje van Henriëtte van Eyk: Sinterklaas blijft een zomer over.58
De kleine en grote stekjes van Struycken
Minister Struycken beperkte de toelichting op zijn eerste begroting tot een
beschrijving van de stand van zaken. De begroting zelf was grotendeels ge
reed bij zijn ambtsaanvaarding. Hij wilde vooralsnog geen nieuwe onder
werpen entameren.59
Het laatste debat over een justitiebegroting van het kabinet-Drees-Van
Schaik was interessant vanwege de opmerkelijke bijdragen van de specia
listen in de Tweede Kamer. Tendeloo bijvoorbeeld sloot zich aan bij de op
vatting dat de rechtsvorming in onze maatschappij een consoliderende taak
had. Deze rechtsvorming had volgens de PvdA-afgevaardigde (met een vrijzinnig-democratisch verleden) pas een behoorlijke kans van slagen, wan
neer een nieuw inzicht of een nieuwe verhouding enigszins gemeengoed
was geworden. Daarmee zat zij op dezelfde lijn als de KVP. De moeilijkheid
was echter wie of wat bepaalde dat een nieuw inzicht gemeengoed was ge
worden, de overheid of het maatschappelijk leven zelf. Wat was het crite
rium? Vonk had in de MvA te veel 'legislatief perfectionisme' aangetroffen
en waarschuwde de minister dat 'qui trop embrasse, mal étreint’. Struycken
moest zich maar richten op 'eisen van deze kritieke tijd' en moest langeterm ijnregelingen, zoals een nieuw Burgerlijk W etboek, laten liggen.
Vonks standpunt dat het recht zich voortdurend ontw ikkelde uit de
praktijk van het dagelijks leven, stond zeer dicht bij dat van Tendeloo. De
PvdA-afgevaardigde stond waarschijnlijk positiever tegenover codificatie
van 'recht' dan Vonk, die meer voor de Angelsaksische traditie van jurisprudentierecht voelde.
Van der Feltz had het gevoel dat er sinds het optreden van de nieuwe
minister 'een frisse wind en nieuwe energie' op het departement merkbaar
waren. Na hem kwam Stokvis sterk voor de dag met een pakkende meta
foor: 'Vergelijk ik de geachte bewindsman met een tuinder, die een lopende
kwekerij heeft overgenomen, dan moet ik constateren, dat hij de reeds tot
het bed rijf behorende kasplanten en -plantjes zorgvuldig tot verdere
ontw ikkeling brengt, doch dat hij er nog niet toe is gekomen nieuwe
stukken te zetten of heesters en ander gewas te planten om de lusthof van
onze wetgeving verder op te smukken.'60
Er waren volgens de KVP'er Roolvink veel wetten nodig om het recht
aan de m aatschappelijke ontwikkeling aan te passen, maar in navolging
van Kropman en Vonk waarschuwde hij voor te veel wetten. Roolvink
hield de regering een sterk staaltje van klassieke wijsheid voor: 'Demosthenes stelde de Atheners, die volgens hem hun wetten te lichtvaardig
ophieven en veranderden, de Locriërs ten voorbeeld. Bij hen was het ge
bruikelijk dat iemand, die een nieuwe wet wilde invoeren of een oude ver
anderen, met de strop om de nek die nieuwigheid in de volksvertegen
woordiging, de Raad van de Duizend, moest verdedigen, waarop hij, als de
Raad het ontwerp verwierp, onmiddellijk ter dood werd gebracht. Het ge514
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volg daarvan was, zegt Demosthenes, dat slechts één wet in de tijd van
tweehonderd jaar veranderd werd.'61
In zijn repliek sloot Struycken zich aan bij de visie van Tendeloo. Verder
verklaarde hij dat planning op het terrein van justitie onmogelijk was. Zijn
collega-m inisters konden m isschien met cijfers aangeven wat zij in de
toekomst van plan waren, maar bij Justitie had hij te maken met algemene
denkbeelden die altijd door am btsvoorgangers geëntam eerd waren. De
minister besloot de behandeling van de justitiebegroting op 14 december
1950 met een opmerkelijk dankwoord 'voor de prettige en voorkomende
wijze waarop de behandeling had plaatsgehad' en de opmerking: 'Ik heb bij
mijn optreden het tuintje van Justitie in uitstekende staat gevonden en ik
mag ook zeggen, dat alle werklieden, die daar bezig zijn, zo uitstekend zijn
en met zoveel toewijding werken, dat het een genoegen is in deze razende
wereld in dat rustige tuintje te kunnen werken aan de kleine en grote
stekjes die daar uitgeplant zijn.'62 Struycken heeft nog zes weken rustig
kunnen tuinieren. Op 24 januari 1951 viel het kabinet en deze KVP-bewindsman keerde niet terug in het tweede kabinet-Drees.
In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk werden de hoofdrolspelers be
schreven: Wijers, Struycken en de juridische vakgenoten in het parlement
en in diverse commissies. Daarna kwamen ter sprake de plannen van de
politieke partijen en de regering, en de ontwikkeling en de receptie van het
algemene beleid in de periode 1948-1951. In de volgende paragrafen wordt
de praktijk bekeken. Drie hoofdlijnen kunnen daarbij onderscheiden wor
den: de nasleep van de Tweede W ereldoorlog, zedelijkheidswetgeving en
rechtsvernieuw ing.

De nasleep van de Tweede Wereldoorlog
In de periode 1948-1951 bleek dat steeds meer Nederlanders genoeg hadden
van de bijzondere rechtspleging. In het Nederlands Juristenblad van 15 juli
1950 liet W. Nolst Trenité bijvoorbeeld een geluid horen dat deze 'moeheid’
karakteriseert: '(Het) moet gewenst heten dat Nederland vijf jaar na de
ineenstorting van Duitsland de oorlog 1939-1945 weet te likwideren (...) in
ons welbegrepen eigen Nederlands belang. De Russen staan diep in Duits
land, op twee uur afstand van onze grens. Thans is het voor Nederland en
geheel West-Europa zaak om daarvoor een open oog te hebben en niet de
afgelopen oorlog nog eens op eigen houtje gedurende vijf en meer jaren
voort te zetten tegen de Duitsers en hun handlangers. Dat vereist een gees
telijke omstelling. De Engelsen en Amerikanen zijn ons daarin ver voor.
Het voortdurende gehamer op het oude aanbeeld van de strijd tegen Duits
land, de Duitsers en hun handlangers verhindert dat wij Nederlanders de
achterstand inhalen. Psychologisch moge dat een moeilijke taak zijn, doch
het moet gebeuren.'63
Bevestiging van de dem ocratie - een belangrijk thema in het regeerpro
gram was noodzakelijk om een herhaling van de economische en politieke
nederlaag van veel democratische staten in de jaren dertig te voorkomen.
515

Hoofdstuk V Het rustige tuintje van rechter Wijers

Dit vraagstuk was urgent vanwege de dreiging van het communisme. De
spoedige beëindiging van de bijzondere rechtspleging werd in het regeer
program opgevoerd als een onderdeel van dit centrale thema, niet slechts
uit barmhartigheidsoverwegingen, maar uit 'welbegrepen eigenbelang'. De
laatste episode van de bijzondere rechtspleging kwam op het bord van Wij
ers terecht.
De problem atiek van de bijzondere rechtspleging en het naoorlogse
rechtsherstel in de periode 1948-1951 laat zich splitsen in drie onderdelen.
Ten eerste de afhandeling van de laatste rechtszaken en de opheffing van de
rechtsprekende instellingen. Ten tweede de barm hartigheidspolitiek ten
aanzien van politieke delinquenten, en ten derde de maatregelen ten behoe
ve van oorlogsslachtoffers. Bij het tweede onderdeel zal ook worden inge
gaan op de publieke verontwaardiging over de excessen in internerings
kampen voor NSB'ers.
Het herstel van rechten die door de bezetter geschonden waren, bleef een
heet hangijzer en vormde de privaatrechtelijke correctie voor overeen
komsten uit de bezettingstijd. Redelijkheid en billijkheid verzetten zich
vaak tegen de rechtsgeldigheid van deze overeenkomsten. Dit betrof vooral
contracten waarbij vermogensobjecten van gedeporteerde joden van 'eige
naar' verwisselden. Deze vorm van rechtsherstel wordt daarom behandeld
in de paragraaf over oorlogsslachtoffers. Nauw verwant hiermee was de
vraag wat er verder moest gebeuren met juridische overblijfselen uit de be
zettingstijd. Versterking van de rechtsstaat was na de bevrijding en de eerste
periode van herstel noodzakelijk om de geestelijke weerbaarheid van de
bevolking te vergroten. Het mocht nooit meer voorkomen dat zoveel Ne
derlanders het verlies van de democratische rechtsorde voor lief namen als
geschied was in de jaren 1940-1945. De vrees voor herhaling van het optre
den van een vijfde colonne was een belangrijk motief: in twee uur konden
de Russen aan de oostgrens staan!
De liquidatie van de bijzondere rechtspleging
In augustus 1950 vond in België de laatste executie van een oorlogsmisdadi
ger plaats: de Duitse commandant van het concentratiekamp Breendonk.64
In Nederland gebeurde dit pas op 21 maart 1952. Het betrof de Duitser W.A.
Albrecht, commandant van de Sicherheitsdienst in Friesland. In de litera
tuur over de bijzondere rechtspleging is men het er in het algemeen over
eens dat Nederland zijn oorlogsmisdadigers niet te streng heeft aangepakt
en dat de berechting op relatief rechtvaardige wijze heeft plaatsgevonden.65
Relatief wil zeggen: in vergelijking met landen als Frankrijk, België,
Denemarken en Noorwegen. Waar het vooral aan schortte was de snelheid
waarmee 'foute' Nederlanders en Duitse oorlogsmisdadigers bestraft wer
den. Zorgvuldige rechtspleging kost tijd, maar in dit geval veroorzaakten de
massale arrestaties van direct na de oorlog de grootste problemen. Tussen de
120.000 en 150.000 Nederlanders werden gearresteerd. Het aantal aangelegde
dossiers bedroeg ongeveer 450.000 66
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De bijzondere rechtspleging omvatte de strafrechtelijke vervolging van
in het Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) omschreven politieke delicten
door vijf Bijzondere Gerechtshoven en de Bijzondere Raad van Cassatie
(BRvC), en de berechting van 'foute' Nederlanders door negentien tribu
nalen. Van deze tribunalen maakten zowel vakjuristen als leken deel uit.
Deze 'adm inistratieve tuchtrechtbanken' konden een aantal maatregelen
opleggen aan Nederlanders die zich hadden gedragen 'in strijd met de be
langen van het Nederlandse volk of afbreuk hebben gedaan aan het verzet
tegen de vijand en diens handlangers'. Hoger beroep tegen deze maatrege
len (internering in kampen voor maximaal tien jaar, verbeurdverklaring
van een deel van het vermogen en ontzetting uit bepaalde rechten) was niet
mogelijk. De maatregelen konden pas ten uitvoer worden gelegd na verle
ning van fiat-executie door de Hoge Autoriteit. Dit was doorgaans een hoge
rechterlijk ambtenaar die resideerde bij een Bijzonder Gerechtshof en ken
nis nam van alle tribunaalszaken. De zuivering (in enge zin) vond plaats
naast de (tucht)rechtspraak van de Bijzondere Gerechtshoven en tribunalen
en betrof de verwijdering van 'foute' Nederlanders uit functies of orga
nisaties omdat zij daarvoor on waardig werden geacht. Het bekendste voor
beeld hiervan was de zuivering onder het overheidspersoneel. Daarnaast
hadden verschillende maatschappelijke groeperingen hun eigen zuivering:
studenten, artsen, journalisten etcetera. Bijzondere rechtspleging en zuive517
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ring in enge zin samen vormden de zuivering in ruime zin, in het spraak
gebruik aangeduid als de zuivering van 'foute' Nederlanders. Deze laatste
indeling is niet helemaal compleet: de rechtsmacht van de Bijzondere Ge
rechtshoven strekte zich ook uit tot zekere oorlogsmisdaden, door niet-Nederlanders gepleegd.
Het heeft enige jaren geduurd voordat de bijzonder rechtspleging de pro
blemen als gevolg van de massale arrestaties te boven kwam. De voorgan
gers van W ijers ontwierpen een liquidatieschema voor verschillende on
derdelen van de bijzondere rechtspleging. De liquidatie van de diensten Bij
zondere Rechtspleging, Bijzondere Jeugdzorg en Oorlogspleegkinderen le
verde voor 1949 ten opzichte van 1948 een besparing op van ƒ22,2 miljoen
op een totale justitiebegroting van ƒ137,8 miljoen. Wijers kon hier optreden
als regisseur van de laatste akte. Een aantal cijfers geeft een beeld van de
opgave waarvoor hij stond. Het aantal niet afgedane tribunaalszaken be
droeg per 1 juni 1948 circa 220. Op 1 december 1948 waren nog omstreeks
2700 niet berechte politieke delinquenten gedetineerd. Wijers verzekerde de
Kamer dat van ieder van deze 2700, die voor vrijlating in aanm erking
meende te komen, het verzoek tot invrijheidstelling behandeld was. De de
tentie vond dus niet zonder controle plaats. Het totaal aantal aanwezige po
litieke delinquenten in gevangenissen en kampen bedroeg op 1 juli 1948
12.451 en op 1 november 7380. Omstreeks 1 december 1948 wachtten nog 250
Duitse oorlogsmisdadigers op berechting in eerste aanleg en 16 op behan
deling in cassatie.67
Bij de behandeling van de justitiebegroting in december 1948 door de
Tweede Kamer waarschuwden Tendeloo en Terpstra voor 'een gevoel van
moeheid' dat de gehele bijzondere rechtspleging zou kunnen gaan door
dringen: 'Nu de zware gevallen aan de beurt komen, zou verslapping fataal
zijn.' De minister verzekerde hen dat van moeheid geen sprake was en dat
hij voortging op de ingeslagen weg.68 Tijdens dit debat kwam ook de kwestie
van de berechting van Duitse oorlogsm isdadigers ter sprake. Volgens
W ijers gingen de bezettingsautoriteiten in Duitsland sinds januari 1948
minder snel over tot de uitlevering van oorlogsmisdadigers. Nederland
moest personen van wie uitlevering verlangd werd op een lijst plaatsen en
zijn zaak hard maken voor een uitleveringstribunaal. Daarnaast was de ver
blijfplaats van deze misdadigers vaak onbekend en de capaciteit van het Ne
derlandse opsporingsteam in Duitsland gering. De aandacht werd daarom
geconcentreerd op die gevallen waarbij langdurige gevangenisstraf of de
doodstraf kon worden verwacht. De uitleveringslijst bevatte 2431 personen
(inclusief een aantal als getuigen gevraagde personen en statenlozen), waar
van er 523 zich op enig moment in handen van de Nederlandse justitie
hadden bevonden. Hieraan voegde de minister toe 'dat de korte bestaansperiode van de internationale strafrechtspleging alsmede het streven de
schijn te vermijden rechter in eigen zaak te willen zijn, in het internatio
nale strafrecht voeren tot een geredere toepassing van het adagium "in
dubiis pro reo" (bij twijfel wordt beslist ten gunste van de verdachte, JvM ),
dan op het nationaal begrensde terrein van het strafrecht het geval is’.
Kopstukken die elders een bestraffing wachtte, liet men vaak 'lopen'. Ten518
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deloo vond het beleid ten aanzien van oorlogsmisdadigers 'toch niet erg
doorzichtig'. Zij vroeg waarom bepaalde kopstukken, die net onder de top
van de bezettingshiërarchie gefunctioneerd hadden, niet vervolgd werden.
De minister zegde toe dit probleem nader te bezien.69
In april 1949 kon Wijers de Eerste Kamer melden dat de liquidatie van de
bijzondere rechtspleging gestaag voortging. Belangrijker dan de liquidatie
was nu het vraagstuk van de wederopneming van politieke delinquenten
in de m aatschappij. Op 28 februari 1949 bevonden zich nog 1969 niet
(definitief) veroordeelde politieke delinquenten in bewaring. Het OM aan
sporen was volgens de minister overbodig: het ging snel genoeg.70 Op de
wijze waarop de afwikkeling van de bijzondere rechtspleging plaatsvond
werd in 1949 in de Eerste Kamer geen kritiek uitgeoefend. In de Tweede Ka
mer spraken sommige leden in november 1949 wel hun verontrusting uit
over het recente verloop van deze rechtspleging: de straffen waren veel te
laag en de wijze waarop met het gratie-instituut werd omgesprongen was
verontrustend. Wijers weersprak deze leden. Zware en gecompliceerde ge
vallen zouden worden afgedaan volgens de oorspronkelijke richtlijnen.
Destijds was immers al voorzien dat men na enige jaren wat milder zou
kunnen gaan denken. De afwikkeling verliep vlot. Het laatste Bijzondere
Gerechtshof zou op 1 januari 1950 worden opgeheven en de BRvC ongeveer
een jaar later. In totaal waren 14.562 mensen veroordeeld door de Bijzon
dere Gerechtshoven. Er was slechts sprake van 'enig tijdverlies'.71 De mi
nister deelde tevens mee dat de kwestie van de uitlevering van oorlogs
misdadigers zich in een eindstadium bevond. Het Nederlandse opsporings
team in Duitsland was opgeheven. Er liepen nog uitleveringsaanvragen
voor enkele zware oorlogsmisdadigers waarvan de verblijfplaats onbekend
was. 'In het algemeen kan gezegd worden dat Nederland in vergelijking
met andere geallieerde landen een groot te noemen aantal oorlogsmisdadi
gers ter uitlevering heeft ontvangen', aldus W ijers.72
Een jaar later moest Struycken erkennen dat het tempo van de berechting
in eerste aanleg was teruggelopen sinds de opheffing van de Bijzondere
Gerechtshoven. De oorzaak was dat de meeste ingewikkelde zaken nog
moesten worden afgehandeld. Hij verwachtte dat de BRvC in de tweede
helft van 1951 zou kunnen worden opgeheven. De afwikkeling op het mi
nisterie zou pas eind 1951 zijn beslag krijgen, omdat de administratie van de
opgeheven kampen een chaos bleek en talrijke verzoeken om schadeloos
stelling van ex-politieke delinquenten waren binnengekomen. In de Twee
de Kamer sprak Roolvink (KVP) in december 1950 de verwachting uit dat in
1951 een streep onder de bijzondere rechtspleging zou worden gezet. Wtte
waall van Stoetwegen constateerde dat er nog steeds 150 politieke delin
quenten wachtten op veroordeling in eerste of tweede termijn. In normale
omstandigheden was dit een schande, maar gezien het feit dat ruim vijf jaar
geleden ongeveer 100.000 mensen geïnterneerd waren, was dit eigenlijk een
wonder. De liquidatie van de bijzondere rechtspleging leek bijna voltooid.
Omstreeks Kerstmis 1950 bevonden zich nog 1829 politieke delinquenten in
gevangenschap.73
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Onelegant maar onvermijdelijk en gerechtvaardigd
In de periode 1945-1948 vonden in het parlement felle discussies plaats over
de naoorlogse zuivering. Enkele kam erleden van uiterst links en klein
rechts voerden ten tijde van Drees-Van Schaik nog wat achterhoedegevech
ten. De liquidatie van de bijzondere rechtspleging en de publiciteit over
diverse 'affaires' en over wantoestanden in interneringskam pen boden
deze politici de gelegenheid het hart nog eens te luchten. Soms lokte dit een
weerwoord uit van de minister of van leden van de regeringsfracties.
Kritiek van rechtse zijde kwam eind 1948 uit de mond van Zandt van de
SGP. Hij meende dat de bijzondere rechtspleging een heel zwarte bladzijde
in de Nederlandse geschiedenis vormde. De grootste willekeur heerste, en
meermalen was het recht met voeten getreden. Van de linkerzijde kwam de
kritiek van Stokvis: 'Wanneer men drie jaren na de bevrijding de balans
opmaakt in zake het probleem der politieke delinquenten, dan constateert
men het desolate deficit van een ontredderde, door onbekwame curatoren
beheerde failliete boedel. (...) Wij weten dat recht en rechtszekerheid moes
ten wijken voor willekeur en rechtsongelijkheid; wij weten dat justitiële
onmacht barm hartigheid stelde in plaats van recht, dat een discretionair
Ministerieel ingrijpen op de rechtsgang een gestandaardiseerde massale
vrijlating van politieke wanbedrijvers bewerkstelligde (...). Het vraagstuk
der politieke berechting nadert zijn roemloos einde. Maar het is goed nog
eenmaal bij het scheiden van deze slechts schade en schande gebracht heb
bende markt vast te stellen, dat het Regeringsbeleid in de onderwerpelijke
materie over de gehele linie heeft gefaald (...). De bijzondere berechting is
m islukt, de denazificatie is mislukt, de heropvoeding der politieke de
linquenten is mislukt! Verspilling op onberekenbare schaal van tijd, geld en
energie, ten detrimente van de democratische rechtsorde, zonder nuttig
effect!'
W ijers was ervan overtuigd dat degenen die met de bijzondere recht
spraak belast waren geweest alles gedaan hadden om zo goed en zo recht
vaardig mogelijk recht te doen. Het was niet onmogelijk dat daarbij fouten
waren gemaakt of minder juiste beslissingen genomen; dit had m oeilijk
anders gekund, want hier waren mensen aan het werk. De minister verze
kerde Zandt dat in Nederland door de rechter niet met twee maten gemeten
werd.74
In de Eerste Kamer ging Reijers (CHU) fel tekeer tegen de bijzondere
rechtspleging, die volgens hem in strijd was met de Grondwet. De ambtenarenzuivering karakteriseerde hij zelfs als een blamage voor het over
heidsgezag: 'Met uitschakeling van het recht werden de ambtenaren over
geleverd aan het "gesundes Volksempfinden" van een nationaal overver
hit volk (...).' En later over de bijzondere rechtspleging: 'Mijnheer de voor
zitter. Het zijn de zeven vette jaren van de wraak en de zeven magere jaren
van het recht.' Minister Wijers gaf hem geen antwoord. In 1950 deed Reijers
er nog een schepje bovenop: 'Men kan niet artikel 1 van het Wetboek van
Strafrecht handhaven voor het ene deel van het volk en voor het andere
deel een wet uitvaardigen, waarin zij met terugwerkende kracht schuldig
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worden verklaard.' De straf rechtsgeleerde W.P.J. Pompe, die lid was van de
Bijzondere Raad van Cassatie en in de oorlog illegaal werk verricht had,
verdedigde de afwijking van het nulla poena-beginsel door te wijzen op
'het in de harten geschreven recht'. Reijers reactie hierop: 'In het jongste
duistere verleden noemde men dit "gesundes Volksempfinden"!' Hij riep
tenslotte het kabinet op om de algehele amnestie, die stadhouder Willem III
voor de Fransgezinde regentenpartij op 8 november 1672 afkondigde, als
voorbeeld te nemen. Dit zou een einde maken aan de gevaarlijke verbit
tering. 'Wordt hiertoe niet de kracht opgebracht, dan versterken we slechts
de gelederen van het communisme.'75
De felle uithaal van Reijers werd hem door zijn medesenatoren en door
minister W ijers niet in dank afgenomen. Zijn fractievoorzitter Kolff had
zich vooraf zelfs uitdrukkelijk gedistantieerd van datgene wat zijn partijge
noot te berde zou brengen. Wijers repliceerde dat hij aanvankelijk geneigd
was de grote woorden van Reijers niet au serieux te nemen. Met diens kri
tiek op de bijzondere rechtspleging zelf had hij grote problemen. Het op een
lijn stellen van de visie van Pompe met het 'gesundes Volksempfinden'
vond de minister zelfs in hoge mate onbehoorlijk! Van Heuven Goedhart
viel hem bij. De PvdA-senator werd ziek van de kritiek van mensen die
niet op de hoogte waren van het BBS. Dit besluit bevatte slechts twee
delictsomschrijvingen die het Nederlandse recht voor de oorlog niet kende:
verraad en collaboratie. In beide gevallen werd niets strafbaar gesteld dat
niet door 98% van de bevolking strafwaardig gevonden werd. Reijers deed
het ten onrechte voorkomen alsof de regering een Lex-Van der Lubbe op
grote schaal had ingevoerd.76 Na dit debat schreef Paraat: 'Men zal waar
schijnlijk een flink eind in onze parlementaire geschiedenis terug moeten
gaan om nog zo'n publiekelijk uitgedeeld standje te vinden als dat waarop
minister Wijers de heer Reijers heeft getracteerd (...). Het verwekte in de
nette Eerste Kamer niet weinig opschudding toen de bedachtzame en anders
ook nogal aarzelende minister daar zo ineens met volle kracht en duchtig
boos tegen zijn opponent van leer trok. Krachtige woorden plegen niemand
te verbazen, wanneer ze tegen de communisten worden gebruikt, maar dit
maal was de Kamer solidair in haar verontwaardiging over het optreden
van een extremist van de rechterzijde.'77
Zo grepen de politici van links en rechts elke gelegenheid aan om de
vloer aan te vegen met de bijzondere rechtspleging. De rest had de nood
besluiten geaccepteerd, de uitvoering van de bijzondere rechtspleging ge
steund en loyaal meegewerkt aan de afwikkeling. Het gevoelen van deze
parlementsleden werd eens door Burger kort onder woorden gebracht: 'De
BBS-uitzondering op nulla poena was onelegant, maar onvermijdelijk en
gerechtvaardigd.'78 Nakaarten had weinig zin.

Barmhartigheid voor politieke delinquenten
Barmhartigheid speelt altijd een rol bij rechtspleging. Ook bij de bijzondere
rechtspleging is vanaf het begin gepleit voor barmhartigheid. Door freule
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Wttewaall van Stoetwegen bijvoorbeeld in haar maidenspeech van 19 de
cember 1945: '(...) ik dring er uiteindelijk nog eens bij de minister op aan dat
de behandeling van politieke delinquenten (...) zal mogen steunen op het
recht, maar ook op de barmhartigheid'. Matiging van de bijzondere rechts
pleging werd in deze vroege fase ook bepleit door de katholieke politicus,
later kam ervoorzitter, L.G. Kortenhorst.79 Van kerkelijke zijde werd even
eens sterk aangedrongen op toepassing van barmhartigheid en medelijden.
De op 20 september 1945 opgerichte particuliere Stichting Toezicht Politieke
Delinquenten (STPD) trok zich het lot van 'foute' landgenoten aan. Het lan
delijk bureau van de STPD kreeg in februari 1946 enkele kamers toegewezen
in het Tweede-Kamergebouw. De verpaupering van duizenden gezinnen
wilde deze Stichting voorkomen door middel van reclasseringswerk en het
uitoefenen van toezicht over veroordeelden en buiten vervolging gestelden. Omstreeks 1948 had de STPD de beschikking over 15.000 toezichthou
ders, voornamelijk uit kerkelijke en maatschappelijke groeperingen. In to
taal werden ongeveer 90.000 'foute' Nederlanders in de maatschappij terug
gevoerd.80
Kort na de oorlog overheersten bij de meerderheid van het Nederlandse
volk gevoelens van wraak en vergelding. De NSB'er werd nog volledig ge
ïdentificeerd met de vijand. Voorop stond in deze periode de strafbare daad,
welke het rechtsbewustzijn geschonden had en vergolden moest worden.
Bij de (politieke) elite werd er genuanceerder gedacht over de mate van
schuld van de politieke delinquenten. Een stap verder gingen enkele perio
dieken als De Linie, die vanaf mei 1946 voor barmhartigheid voor politieke
delinquenten pleitte en vanaf juli 1948 zelfs voor algehele amnestie.81
Gedurende de periode van het kabinet-Beel was de balans tussen streng
heid en barmhartigheid voor 'foute' Nederlanders steeds meer naar barm
hartigheid doorgeslagen. In navolging van o.a. de kerken en Beel gebruikte
Van Maarseveen dit begrip in augustus 1946 tegenover de bevolking als
argument om de lichte gevallen onder de politieke delinquenten vrij te la
ten. Vooral financiële en organisatorische overwegingen hadden hem daar
toe bewogen. Die 'barmhartigheid' zou deze minister ten onrechte blijven
aankleven en soms achtervolgen.82 Toen na enige jaren de herinneringen
aan de verschrikkingen van de bezetting vervaagden, werden bredere lagen
van de bevolking toegankelijk voor een genuanceerde benadering van de
vraag naar schuld en boete. De rechtsstaat Nederland zou deze kwalificatie
niet waard zijn, indien ook 'foute' Nederlanders niet door het recht be
schermd werden. Niet de daad, maar de dader kreeg in de periode 1948-1951
de meeste aandacht. De tendens dat de persoonlijkheidsstructuur van de
verdachte meer aandacht kreeg, was al eerder in het strafrecht merkbaar. Dit
verklaarde mede de toename van het aantal tbr-gevallen in deze periode.83
Uit opinieonderzoeken in januari en februari 1948 bleek dat 55% van de
ondervraagden van mening was dat politieke delinquenten te licht bestraft
werden; 10% vond de bestraffing te zwaar. Daarnaast wilde 79% dat de
zwaarste gevallen hun straf zouden uitzitten, 18% was voor vrijlating met
tewerkstelling en 1% voor vrijlating zonder meer. Voor de minder zware
gevallen waren de cijfers 19%, 46% en 33%.84 Ten tijde van het kabinet522

Barmhartigheid voor politieke delinquenten

Drees-Van Schaik laaiden de discussies in het parlement tussen voor- en
tegenstanders van een nog verdergaande barmhartigheid hoog op. Bij de
presentatie van de eerste justitiebegroting van dit kabinet vonden veel ka
merleden bijvoorbeeld dat de barmhartigheid overdreven werd, omdat tot
langdurige gevangenisstraf veroordeelde politieke delinquenten werden
vrijgelaten. Sommige andere leden vroegen zich echter af: 'Gaat het nu, na
drie en een half jaar, nog wel aan om doodstraffen te executeren?'85 Barm
hartigheid werd vooral door de KVP gepropageerd. De SGP en de EersteKamerfractie van de CHU kwamen praktisch tot hetzelfde resultaat, maar
hadden een heel ander motief: verwerping van de noodwetgeving als on
grondwettig. Het meest extreme standpunt aan de andere kant werd inge
nomen door de CPN en door enkele kamerleden van andere partijen, die
doorgaans met het verzet verbonden waren.
De barmhartigheidspolitiek was in feite een leuze. Deze politiek uitte zich
vooral in het gratiebeleid. De barmhartigheid, krachtig door de paus gepro
pageerd in 1950, was slechts één van de motieven die aan deze politiek ten
grondslag lagen - meestal niet eens het doorslaggevende. Andere motieven
waren van economische aard: de BR-instanties en het onderhoud van gede
tineerden waren te duur en te veel arbeidskrachten werden onttrokken aan
de wederopbouw. Ook internationale druk speelde een rol: In Noord-Amerika had de Nederlandse arrestatiegolf al in 1945 grote aandacht getrokken.86
De Verenigde Staten en Engeland wilden na 1948 W est-Duitsland in het
anticommunistische blok opnemen. Van Duitse zijde drong men toen aan
op 'vergeven en vergeten'. In West-Europa vreesde men dat de Am eri
kanen in dit geval de Marshall-hulp als drukmiddel zouden kunnen ge
bruiken om hun bondgenoten tot clementie te bewegen. Een ander m otief
was van sociaal-pedagogische aard: het motief van de STPD, waarbij de
vrees voor een klasse van 'outcasts’ die naar het communisme zou over
lopen mede een rol speelde87. Tenslotte was een psychologisch element van
belang: na een aantal jaren was de mentaliteit bij de bevolking veranderd en
was men de zuivering moe; er was schaamte in verband met onthullingen
van wantoestanden in de kampen voor politieke delinquenten en er was
frustratie bij het voormalig verzet omdat de visioenen van het naoorlogse
Nederland geen werkelijkheid geworden waren.
De barm hartigheidsleuze speelde een belangrijke rol bij een aantal on
derwerpen die in de periode 1948-1951 veel parlementaire aandacht kregen:
het gratiebeleid, rechtsherstel voor slappe ambtenaren, schadevergoeding
voor politieke delinquenten en de kwestie van ontvijanding. De politieke
slogan begeleidde deze noodzakelijke stappen op weg naar juridische nor
malisatie. In de volgende paragrafen worden de schermutselingen hierover
in het parlem ent beschreven. Hierbij zal de commotie over de wantoe
standen in de kampen van politieke delinquenten ook aandacht krijgen.
Deze wantoestanden hadden (met enkele uitzonderingen) plaatsgevonden
vóór 1946, maar nieuwe onthullingen hierover vonden in 1949 een vrucht
bare voedingsbodem. Dit hing samen met de m entaliteitsverandering ten
aanzien van de bestraffing van foute Nederlanders, die zich inmiddels had
voltrokken. In het eindrapport van de onderzoekscommissie naar de affai523
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re-M enten werd geconstateerd dat omstreeks 1948 een 'fase van tegenzin’
inzette: 'Van 1948 af aan lijkt de stemming om te slaan: de catharsis was niet
meer, zoals de oud-illegalen zo nadrukkelijk betoogden, de slappe verto
ning, gefrustreerd door machten van buitenaf, maar leek de trekken te krij
gen van een schandelijke "inquisitie", die als zodanig verkeerd was opgezet
en aan de "inquisiteurs" en hun aanhang m isplaatste protectie en onver
diend profijt verschafte.' In een opinieonderzoek uit juni 1949 was het
percentage van de ondervraagden dat van oordeel was dat politieke delin
quenten te licht bestraft werden, gedaald van 55 (in februari 1948) naar 30;
18% was van mening dat deze mensen te zwaar gestraft waren (was 10%).
De 'barmhartigheidspolitiek' kan ook beschouwd worden als een politieke
weerspiegeling van deze fase van tegenzin.88
Gratie, het prerogatief van de Koning
Artikel 70 uit de Grondwet van 1948 luidde: 'De Koning heeft het recht van
gratie van straffen door rechterlijk vonnis opgelegd. Hij oefent dat recht uit
na het advies te hebben ingewonnen van de rechter, daartoe bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen. Amnestie (...) wordt niet dan bij een
wet toegestaan.’ Gratieverlening wilde zeggen: opheffing of vermindering
van de strafrech telijke gevolgen van een vonnis. Bij amnestie werd aan
met name genoemde feiten, gedurende een bepaalde tijd gepleegd, achteraf
het strafbaar karakter ontnomen. Omdat deze laatste ingreep in de normale
rechtsgang veel verder ging, was hier alleen de wetgever bevoegd ver
klaard 89 De gratiebevoegdheid daarentegen werd toegepast in de vorm van
een koninklijk besluit.
Vooraf een aantal opmerkingen. Een onderscheid moet worden gemaakt
tussen gratie van vrijheidsstraffen en gratie van de doodstraf. Bij dit laatste
en uitzonderlijke geval lag gratieverlening méér voor de hand. In het com
mune strafrecht was de doodstraf in 1870 afgeschaft; in het militaire straf
recht bestond zij nog.
Gratie van vrijheidsstraffen en vrijlating van lichte gevallen waren niet
hetzelfde. In het eerste geval was er sprake van een veroordeling door een
rechter, waarna een bestuurlijke instantie ingreep. De vrijlating van lichte
gevallen door minister Van Maarseveen in 1947 ging meer in de richting
van amnestie. Am nestie geldt namelijk niet alleen voor veroordeelden,
maar ook voor verdachten: de strafbaarheid van een bepaald feit (door wie
dan ook gepleegd) wordt door amnestie aangetast.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de strafoplegging door
de rechter en de tenuitvoerlegging van de straf door de administratie. Voor
standers van een ruim gratiebeleid hielden stevig vast aan dit onderscheid.
Zij meenden dat er redenen van staatsbelang konden zijn waarmee de rech
ter bij zijn uitspraak geen rekening kon houden en die (volledige) tenuit
voerlegging van een vonnis in de weg konden staan. Tegenstanders oor
deelden dat de overheid dan in strijd met de Grondwet handelde en op de
stoel van de rechter ging zitten.
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Sociale en barmhartigheidsoverwegingen kunnen in principe bij gratie
verlening slechts een rol spelen als zij berusten op nieuwe en later gebleken
feiten.90 Daarbij moet betekenis worden toegekend aan de voor de rechter
destijds niet voorzienbare verandering van de rechtsovertuiging, waardoor
de volledige executie van de opgelegde straffen niet langer nodig was.
De jubileum gratie van 1948
Op 21 november 1946 verzocht het kamerlid Donker minister Van Maarse
veen iets te doen aan het probleem dat kort na de oorlog door de Bijzondere
Gerechtshoven veel zwaardere straffen waren uitgesproken dan in 1946.
Eind 1947 besloot Van Maarseveen dat alle vonnissen van vóór 1 oktober
1946 opnieuw zouden worden bekeken. Aanvankelijk was de minister van
plan geweest om 1 juli 1947 als uitgangspunt te nemen, maar koningin W il
helmina wilde niet toestaan dat de mildere oordelen van 1947 als maatstaf
genomen zouden worden. Het resultaat van deze eerste 'gratiegolf' was dat
in 313 gevallen (ongeveer 13% van het totaal) de rechterlijke colleges gratie
adviseerden. In alle gevallen werd dit advies opgevolgd.91
Bij de tweede gratiegolf ging het niet om een correctie in verband met
nieuwe om standigheden, maar om een gunst aan alle delinquenten, dus
ook de politieke. De regering was van plan gratie te verlenen naar aanlei
ding van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. In april
1948 boog de ministerraad zich over het plan. Op aandringen van Drees
werd het voorstel geschrapt om ook geldboetes te verlagen. Een voorstel
van Lieftinck om verdachten die in voorarrest zaten, later eveneens onder
de gratie te laten vallen, haalde het evenmin. De raad besloot wel gevange
nen die zich slecht gedragen hadden van gratie uit te zonderen.92 Ver
volgens zond minister van Justitie Van Maarseveen op 29 juli 1948 een cir
culaire naar alle gevangenisdirecteuren waarin hij kwijtschelding aankondigde van een kwart van de straf voor degenen die tot twee jaren veroor
deeld waren (met een minimum van twee weken) en van zes maanden
voor degenen die tot meer dan twee jaren veroordeeld waren.93 Drie weken
later trok de juist benoem de m inister W ijers de circulaire van zijn
voorganger in, omdat prinses Juliana daarop aandrong.
Bij zijn beëdiging op 7 augustus had Juliana hem medegedeeld dat ze de
voorgestelde regeling voor gratieverlening wel 'enigszins schriel' achtte, in
het bijzonder voor de zwaar gestraften. Zij eiste in feite een eigen extra
aandeel in de gratieverlening in verband met haar inhuldiging als koningin
op 4 september. Op haar verzoek liet W ijers de regeling omwerken. De
ministerraad ging akkoord met verruiming van de gratie. Uiteindelijk werd
besloten om alle straffen met een kwart kwijt te schelden met een mini
mum van een maand en een maximum van een jaar. Een voorstel van
Joekes om het maximum te schrappen haalde het niet. Schokking vroeg
nog om een speciale regeling voor tot levenslang veroordeelden. Van Maar
seveen ontraadde dit. Ten eerste waren er onder deze gedetineerden ver
schillende die oorspronkelijk ter dood veroordeeld waren en ten tweede
was het reeds gewoonte om bij goed gedrag een gedeelte van hun straf kwijt
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te schelden. De jubileumgratie werd ook van toepassing verklaard op dege
nen die op grond van een uitspraak van een tribunaal geïnterneerd waren.
Tribunalen waren namelijk bevoegd interneringsmaatregelen op te leggen.
Formeel was dit een administratieve sanctie en geen straf, zodat kwijt
schelding daarvan in de vorm van gratie niet mogelijk was. Verder werd
besloten dat verdachten die jarenlang op berechting moesten wachten en op
het moment van de jubileumgratie nog niet veroordeeld waren, later zelf
een (jubileum)gratieverzoek mochten indienen.94
Het resultaat van deze tweede gratiegolf was dat in september 1948 2479
politieke delinquenten méér werden vrijgelaten dan het gemiddelde cijfer
in de voorafgaande m aanden.95 Hoeveel strafverm indering de jubileum 
gratie andere politieke delinquenten opleverde, was niet meetbaar. In de
Tweede Kamer steunde een zeer ruime m eerderheid de jubileum gratie.
Alleen de CPN maakte bezwaar. Deze partij meende dat het hier ging om
een maatregel van algemene strekking met het karakter van amnestie. Deze
maatregel had bij wet moeten worden genomen en had dus het parlement
eerst moeten passeren. Andere partijen wezen erop dat de veroordeling als
zodanig in stand bleef en er dus sprake was van gratie.96
1949: gratie uit de koker van Wijers
Direct na zijn benoeming wendde Wijers het oude 'prerogatief van de Ko
ning’ aan voor zijn eigen stokpaardje: vervroegde vrijlating van 'jeugdige
idealisten die in Duitse krijgsdienst waren getreden en voor reclassering in
aanmerking kwamen'. Dit sloot aan bij een richtlijn van Van Maarseveen
uit begin 1947 om zeer jeugdige wapendragers buiten vervolging te stellen.97
Op 23 november 1948 antwoordde minister W ijers op een vraag van het
Eerste-Kamerlid Brongersma (PvdA) dat hij van plan was ten aanzien van
jeugdige wapendragers zonder misdadige aanleg een 'justitieel en sociaal
verantwoorde vrijlatingspolitiek' te voeren. Hij wilde dit niet langer re
gelen via een wettelijke verkorting van de termijn waarna voorwaardelijke
invrijheidstelling zou kunnen worden toegepast. Dit zou te veel ver
wachtingen wekken bij andere gedetineerden. Het doel kon beter via gratie
bereikt worden. W ijers had hiervoor een adviescom missie ingesteld be
staande uit leden van de BRvC en de Bijzondere Gerechtshoven. De com
missie zou in alle zaken van wapendragers van dertig jaar en jonger en 'be
paalde andere gevallen die daarmee op een lijn kunnen worden gesteld'
een preadvies uitbrengen. Op basis van persoonsbeoordelingen door gevan
genisdirecteuren en van reclasseringsrapporten van de STPD kon de com
missie besluiten tot voorwaardelijke invrijheidstelling voordat tweederde
van de straftijd verstreken was. Zij zou ook nagaan 'of de straf niet zwaar
der was dan voor de thans geldende maatstaven gebruikelijk'.98
Kritiek op deze gang van zaken kreeg de minister alleen van Stokvis: 'Be
zat men de zekerheid dat de bewindsman zich houdt aan het begrip "misda
dig" en dit niet door onjuiste interpretatie denatureert, dan zou men des
noods met zijn bedoelingen vrede kunnen hebben (...).' Wijers antwoordde
hem dat de samenstelling van de gratiecommissie een extra garantie was dat
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hier niet in strijd met het oordeel van de rechter gehandeld zou worden.
Volgens Wijers waren de rechters die de wapendragers tot zware straffen
moesten (sic) veroordelen, in zeer veel gevallen overtuigd dat de morele
schuld niet groot was. Zij zouden de straffen hebben opgelegd 'met bloe
dend hart'.99
Eind februari 1949 was de zogenaamde commissie voor jeugdgratie een
half jaar werkzaam. Zij had 212 adviezen uitgebracht, waaraan in 81 ge
vallen het advies van een rechtsprekend college was toegevoegd. In 7 geval
len had de koningin gratie verleend. Het totaal aantal jeugdige wapendra
gers schatte Wijers op 800; het totaal aantal jeugdige politieke delinquenten
was niet precies bekend. Anderhalve maand later bleken 363 gevallen aan
de commissie voorgelegd; 268 maal was een advies uitgebracht, 123 daarvan
waren positief.100 Van Tjeenk Willink kreeg Wijers zelfs te horen dat hij
niet ver genoeg ging. Zij had in de troonrede gelezen dat de 'reclassibiliteit'
van alle jeugdige delinquenten zou worden bestudeerd, niet alleen die van
de wapendragers. De minister antwoordde haar dat ten aanzien van andere
jeugdigen het departement zelf over gratie besliste, nadat de rechter die de
uitspraak gedaan had advies gevraagd was.101
In het VV bij de justitiebegroting voor 1949 van de Eerste Kamer kreeg
W ijers overigens het groene licht voor een ruimhartig gratiebeleid. Zeer
veel leden stelden zich op achter de verklaring die hun oud-collega op 11
mei 1948 in deze Kamer had afgelegd en die in het verslag nog eens naar
voren werd gehaald: 'De bijzondere omstandigheden, waarin de politieke
delinquenten verkeren, rechtvaardigen een toepassing van het recht van
gratie op ruimere schaal, dan bij de gewone strafrechtspleging.' Op 12 april
1949 preciseerde W ijers als minister dit standpunt. Hij meende dat 'aan de
"zuivere", niet-criminele politieke delinquenten op het geschikte moment,
met mildheid het gratierecht gegeven (moest) worden'. Twee overwegingen
speelden daarbij mede een rol: de neiging tot barmhartigheid en verge
vingsgezindheid in het volk, hier en in andere landen, en het feit dat veel
politieke delinquenten extra leed was aangedaan omdat zij mishandeld wa
ren in kampen of omdat hun goederen gestolen waren. De meeste zuiver
politieke delinquenten waren volgens Wijers op dat moment al vrij. Op 31
maart 1949 waren er bijvoorbeeld nog maar 285 geïnterneerden krachtens
uitspraken van tribunalen.102
Eind november 1949 kreeg Wijers van de CPN het verwijt dat politieke
delinquenten onder andere door het verlenen van gratie veel te lage straf
fen kregen. Stokvis sprak later van 'het tegengrondwettelijk denatureren
van het gratie-instituut'. Een jaar eerder had hij hiervoor al gewaarschuwd.
De rest van de Tweede Kamer stelde zich achter de minister op. Die begreep
dit als een signaal en kwam daarop met een verfijning van het gratiebeleid.
Bij het verlenen van gratie voor straffen die door de organen van de bijzon
dere rechtspleging waren opgelegd, zou voortaan rekening worden gehou
den met: de persoonlijke omstandigheden en de gezindheid van de delin
quent, de reclasseringsmogelijkheden, de sociale omstandigheden van het
gezin, de ernst en omvang van de gepleegde feiten, de vraag of de te verle
nen strafvermindering verenigbaar was met de eisen die de gerechtigheid
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stelde en de strafm aat in analoge gevallen volgens de vigerende m aat
staven. Wanneer de adviserende rechter of de gratie-adviescommissie op
grond van dit laatste punt de bestaande straf als te zwaar kwalificeerde, zou
dit voor de uiteindelijke beslissing van doorslaggevende betekenis zijn.
Daarnaast deelde de minister mee dat het werkterrein van de gratie-advies
commissie (bij een vorige gelegenheid nog 'commissie voor jeugdgratie’
genoemd, een betekenisvolle naamsverandering) verruimd was. De com
missie betrok sinds de zomer van 1949 namelijk ook de oudere wapen
dragers in haar werkzaamheden. Alleen Tendeloo waarschuwde de minis
ter dat hij niet de indruk moest wekken 'alsof de normen voor de gratie op
het ogenblik milder worden gesteld dan het geval is geweest'.103 Na afloop
van het begrotingsdebat, eind 1949, mocht W ijers concluderen dat de
volgende stap van zijn politiek om geleidelijk te komen tot gratiëring van
alle niet-crim inele politieke delinquenten de instemming van een ruime
meerderheid in de Tweede Kamer had. Kort daarop kreeg zijn gratiebeleid
nog een steuntje in de rug van de paus.
Pauselijke gratie in 1950?
Bij het begin van het Heilig Jaar 1950 deed paus Pius XII de volgende
oproep: 'Moge de Heer aan allen die publieke verantwoordelijkheid dragen,
besluiten ingeven van verzoening en van eendracht, en moge, zonder
schade voor het algemeen belang, een einde worden gemaakt aan wat er
nog over is aan buitengewone wetten, die geen betrekking hebben op de ge
wone misdrijven die gerechte straf verdienen, en die, nog jaren na de beëin
diging van het gewapende conflict, in zovele families en bij zovele perso
nen gevoelens opwekken van verbittering tegen de gemeenschap, waarin
zij gedwongen zijn te lijden. (...) Wij richten ons derhalve tot de hoogste ge
zagsdragers van de staten, vooral de christelijke, en in naam van Jezus
Christus Zelf smeken Wij hun dat zij grootmoedig gebruik willen maken
van hun gratierecht en dat zij bij de zo plechtige en gunstige gelegenheid
van het H. Jaar ten uitvoer willen brengen die matigingen van de straffende
rechtvaardigheid, die in de wetten van ieder beschaafd land zijn voor
zien.'104
De oproep van de paus vond onmiddellijk weerklank in het parlement.
In de Eerste Kamer drongen de katholieken aan op verruiming van het gra
tiebeleid. De KVP-fractie meende dat in alle gevallen waarbij sprake was
van rechtsongelijkheid gratie verleend m oest worden. Een gratiebeleid,
'vrijer en verdergaand dan de minister op dit moment oirbaar acht' was ge
rechtvaardigd, omdat de bijzondere rechters hun oordeel gebaseerd hadden
op veel te weinig informatie over de persoon van de verdachte, en de bij
zondere rechtspleging vele voor de rechter onvoorzienbare gevolgen had.
Op dezelfde dag stelde de katholiek Ch.J.I.M. Welter (KNP) in de Tweede
Kamer de schriftelijke vraag of de regering het voorstel van de paus om
grootmoedig gebruik te maken van het gratierecht al in overweging geno
men had.105
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Inmiddels had W ijers een brief van zijn Belgische collega gekregen met
de vraag welk standpunt Nederland zou innemen ten aanzien van de op
roep van de paus. Voordat hij beide vragen beantwoordde, legde de minis
ter van Justitie de kwestie voor aan de ministerraad. Hij zag zelf geen aan
leiding om tot verruiming van het beleid over te gaan. Zijn collega Van
Maarseveen wees op het onderscheid tussen zuiver politieke delinquenten
en zij die zich ook crimineel misdragen hadden. Misschien kon dit iets op
leveren. Drees meende dat na de periode waarin alle NSB'ers werden op
gepakt en opgesloten, Nederland een grote clementie betracht had, veel
meer dan bijvoorbeeld België. CHU-minister Schokking stond sympathiek
tegenover de oproep van de paus. Hij meende echter dat vergaande
maatregelen in verband met het Heilige Jaar in niet-katholieke kringen niet
in goede aarde zouden vallen. Van Schaik vreesde dat de vragen van
W elter juist bedoeld waren om de regering daardoor in moeilijkheden te
brengen. Hij stelde voor om hem met lege handen te laten staan. Dit moest
dan volgens Drees wel aardig aangekleed worden. Aldus werd besloten. Op
10 maart antwoordde Wijers aan Welter dat de regering de afgelopen jaren
reeds veelvuldig en in grote omvang gebruik gemaakt had van het gratie
recht voor politieke delinquenten. ’De regering doet dit nog bij voortduring
en zal dit blijven doen (...) er bestaat geen aanleiding wijziging in het
gratiebeleid aan te brengen.'106
Wijers heeft nooit een beroep gedaan op de oproep van de paus om zijn
beleid te verdedigen. Zijn gratiepolitiek had al eerder de richting ingeslagen
welke de paus voorstond. In april 1949 had hij verklaard dat alle niet-criminele politieke delinquenten op het geschikte moment met mildheid gegra
tieerd moesten worden. Het pleidooi van de paus kwam op het juiste mo
ment: bij de m eerderheid van het volk in Nederland en elders sloeg de
balans tussen strengheid en barmhartigheid in het voordeel van de laatste
door. Door katholieken werd de oproep als een opdracht ervaren en de op
volger van Wijers zou bij de verdediging van zijn gratiepolitiek wèl verwij
zen naar de boodschap van de paus. Dit alles heeft mythevorming door
tegenstanders van het m ilde gratiebeleid (deels gefrustreerde verzets
strijders en haviken bij het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht)
in de hand gewerkt: zij hielden de katholieke kerk en katholieke politici
m edeverantwoordelijk voor een door barm hartigheid verziekte en daar
door mislukte zuivering.107
Zo deelde Wijers de Eerste Kamer op 30 maart 1950 mee dat hij van plan
was om voor alle politieke delinquenten na te laten gaan of er nog ongelijke
straffen rechtgetrokken konden worden. Gebruikelijk was dat het rechterlijk
college dat uitspraak gedaan had ook het gratie-advies zou uitbrengen.
Wijers meende echter dat de gratie-adviescommissie beter in staat zou zijn
om vast te stellen wat de strafmaat volgens de toen geldende maatstaven
was, omdat een rechterlijk college geneigd was de eigen strafmaat juist te
blijven achten. Daarnaast betoogde de minister dat bij politieke delicten de
overheid meer vrijheid had om gratie te verlenen dan bij normale rechts
pleging. De Eerste Kamer stond volledig achter Wijers. W itteman advi
seerde de regering om het door onnodige hardheid berokkende leed aan de
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meelopers, verdwaasden en idealisten onder de politieke delinquenten goed
te maken. Hij meende dat de paus dit bedoeld had. Behalve Reijers, die
pleitte voor algehele amnestie, sprak geen enkele andere senator over het
gratiebeleid voor tot gevangenisstraffen veroordeelden of over de oproep
van de paus. Zij maakten derhalve geen bezwaar tegen de plannen van de
m inister.108
Wijers' opvolger Struycken heeft aan de plannen van zijn voorganger
een ruimere interpretatie gegeven. Op 5 augustus 1950 beval hij de ko
ningin een ambtshalve gratiëring van politieke delinquenten aan, 'welke
niet zozeer gericht is op het wegnemen van verschillen in strafmaat, als wel
op spoedige vrijlating van hen, die reeds geruime tijd zijn gedetineerd en
wier misdragingen niet van zodanige aard zijn geweest, dat voortzetting
van de detentie geboden schijnt'.109 Alleen die politieke delinquenten
zouden in aanmerking komen, die vóór 1 juli 1947 geïnterneerd waren en
na aftrek van eerdere gratieverlening nog een straf van tien jaar of minder
moesten uitzitten, waarvan tenminste eenderde deel verstreken was.110 De
gratie-adviescom m issie had hierbij geen taak. Struycken ondervond
vervolgens enige weerstand tegen zijn plannen bij de Bijzondere Raad van
Cassatie, die hij om advies had gevraagd. De Raad erkende dat het gratie
beleid uitsluitend tot de competentie van de regering behoorde, maar pleitte
niettemin in een 'algemene beschouwing' voor een zeer gelimiteerde toe
passing van gratie voor zwaar gestraften die na eerdere gratiëringen op tien
jaar stonden.111
In oktober 1950 zette de minister in een brief aan de BRvC uiteen dat hij
geen correctie van door de rechter opgelegde straffen beoogde. Hij beloofde
verder rekening te houden met de normale rechterlijke adviezen. Belin
fante noemt dit een 'dooddoener' en haalt een passage uit een niet verzon
den concept van deze brief aan om te 'bewijzen' dat het gratiebeleid van
deze 'katholieke minister doordrenkt was van kerkelijk dogmatiek': ’Velen
der politieke delinquenten vertonen gelijkenis met ketters. Zij zijn immers
gegrepen door een leer, waarvan zij alle consequenties hebben willen
aanvaarden, zij zijn als het ware opgenomen geweest in een collectieve
psychose. (...) In de tijden der inquisitie was men zelfs bereid clement te zijn
voor degenen, die tot beter inzicht waren gekomen, zouden wij dit thans
dan niet moeten zijn?' Belinfante legt vervolgens een relatie tussen de door
Struycken gevoerde 'katholieke barm hartigheidspolitiek' en de denaturering van het gratie-instituut.112 Struycken was inderdaad niet bang om de
term 'barmhartigheid' in de mond te nemen. Op basis van zijn voorstel
van 5 augustus, waarmee de koningin op 11 augustus instem de, heeft
Struycken in de periode oktober - december 1950 (met een uitloop tot maart
1951) aan ruim 500 politieke delinquenten voorwaardelijke strafkwijtschelding verleend.113
In de Tweede Kamer bleef de KVP erop hameren dat barmhartigheid
voor politieke delinquenten de overhand moest krijgen en voorwaardelijke
invrijheidstelling voor alle delinquenten na eenderde deel van de straftijd
wettelijk geregeld moest worden. Andere partijen hadden geen bezwaar
tegen individuele gratie, maar wel tegen gratie aan gehele groepen door een
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algemene maatregel van de regering. Verschillende kamerleden wezen op
de onrust in de maatschappij en in de gevangenissen als gevolg van berich
ten in de pers. Zij eisten duidelijkheid van Struycken.114 De oproep van de
paus had ook tot gevolg dat de politiek van barm hartigheid voor 'foute'
Nederlanders werd opgepikt door een aantal zwaargewichten in het par
lement. In de Tweede Kamer bijvoorbeeld drong Romme op 14 november
1950 erop aan dat de regering het voortouw moest nemen door christelijke
barm hartigheid te beoefenen tegenover de politieke delinquenten. Dit zou
de eendracht van ons volk op christelijke basis en het algemeen belang ten
goede komen.115
Struycken sloot zich aan bij de toezegging die Wijers in de Eerste Kamer
gedaan had, dat voor alle veroordeelde politieke delinquenten individueel
zou worden nagegaan of er nog ongelijke straffen moesten worden recht
getrokken. De zeer zware straffen die kort na de bevrijding waren opgelegd
in aanmerking genomen, leek het de minister op zijn plaats bijzondere
aandacht te schenken aan hen die veroordeeld waren tot twaalf jaar of
meer. Hij dacht daarbij in de eerste plaats aan bejaarden voor wie volledige
tenuitvoerlegging van de straf gelijk was aan levenslang, en aan jeugdigen
voor wie het vinden van een bestaansmogelijkheid in de vrije maatschap
pij bij volledige executie steeds moeilijker zou worden. Een speciale com
m issie zou deze gevallen bekijken. Daarnaast maakte de m inister bekend
dat diverse politieke delinquenten die tot tien jaar of minder veroordeeld
waren, voorw aardelijk gratie hadden gekregen.116 Hier was de minister
echter niet volledig: bij het voorstel van 5 augustus ging het om gedetineer
den die een straf restant hadden van tien jaar of minder.117 Bovendien had
hij op 27 november van de koningin groen licht gekregen om de gevallen
waarin een gevangenisstraf van vijftien jaar of meer was uitgesproken
ambtshalve op gratie te bezien, nadat een speciale commissie hierover ad
vies had uitgebracht. Met de ambtshalve gratiëring van langgestraften met
vijftien jaar straf of meer werd overigens pas een begin gemaakt na 27 janu
ari 1951, toen een speciale commissie onder voorzitterschap van de strafrechtsgeleerde B.V.A. Röling werd ingesteld.118
De minister liet ten overvloede en in de richting van zijn partijgenoten
de opmerking volgen dat barmhartigheid betoond moest worden ten aan
zien van politieke delinquenten. Dit kon volgens hem het beste geschieden
door gebruik te maken van het instituut van de gratie op de wijze waarop
hij dit al gedaan had.119 Hiermee gaf Struycken zijn beleid een politiek
stempel en begaf hij zich op glad ijs. Het PvdA-kamerlid Burger sprong hier
meteen op in. Hij kon zich niet vinden in de terminologie. Het begrip
'barmhartigheid' was volgens hem gedevalueerd: 'Waarom het gaat is, dat
wanneer in de na-oorlogse verhoudingen datgene gebeurt, wat men niet als
recht kan qualificeren, dat onrecht moet worden herzien. W anneer er
verlichting van de straf plaatsvindt, is dat niet te verstaan in de zin van
barmhartigheid maar van recht.' Wttewaall van Stoetwegen stelde voor om
de zaken van de langgestraften af te laten handelen door het ministerie van
Justitie. Het ministerie moest de verantwoordelijkheid niet afschuiven op
een commissie. Dit bracht slechts 'omslag en vertraging'. Zij ging akkoord
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met de voorstellen van de m inister vanwege 'de onbillijkheid van de
uiteenlopende strafmaat'. Het gebruik van de term 'barmhartigheid' vond
zij echter psychologisch verkeerd, omdat de indruk gewekt werd dat politie
ke delinquenten bevoorrecht werden boven commune delinquenten. Poli
tieke delinquenten waren niet ten onrechte bestraft, aldus de freule.120
De katholiek Roolvink ging uitgebreid in op het gratiebeleid, zonder de
term barmhartigheid te gebruiken. Kwijtschelding van straffen achtte hij ge
rechtvaardigd omdat de vergeldingsbehoefte van het volk verzwakt was, en
de meerderheid van de gevangenen weer in ons volksleven moest worden
opgenomen. Hij concludeerde dat het gratiebeleid weliswaar niet onbevre
digend werkte op dit punt, maar dat er toch bezwaren waren tegen deze
vorm van gratie: men gaf op subjectieve wijze gratie aan een groot aantal
mensen, terwijl dit instituut in wezen bedoeld was voor uitzonderings
gevallen, en men wekte de schijn dat naast de rechterlijke macht een ander
apparaat stond dat de zaak nog eens corrigeerde. Roolvink adviseerde een
wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling na eenderde
deel van de straftijd. Hij wees op de Belgische praktijk (sinds 1888) en op een
preadvies van B.H. Kazemier, uitgebracht voor de N ederlandse Juristen
vereniging in 1950. Stokvis had bezwaar tegen een dergelijke regeling 'pour
besoin de cette cause'. 121
Struycken verdedigde zijn beleid met veel omhaal van woorden en wei
nig duidelijkheid. Hij beschouwde de reclassering van de grote groep nietcriminele politieke delinquenten als een maatschappelijk probleem. Na de
zware bestraffing en het rechttrekken van strafverschillen was men in een
fase beland, waarin politieke delinquenten weer in het m aatschappelijk
leven moesten worden teruggebracht. Hij stelde vast dat het publiek in de
loop der jaren anders was gaan denken over politieke delinquenten: ’(...)
men zegt (nu): gij hebt wel verkeerd gedaan en verkeerd gedacht, maar het
respect voor de vrijheid van denken en doen herstelt zich geleidelijk en
daarom zijn wij bereid u weer op te nemen in het volksleven, omdat men
toch eigenlijk de vrijheid moet hebben om verkeerd te doen.’ Barmhartig
heid werd volgens de minister ook bij commune delicten toegepast, maar
politieke delinquenten kwamen hiervoor eerder in aanmerking omdat zij
in verhouding veel zwaarder gestraft en veel beter voor reclassering vatbaar
waren. Ook de zwaarte van interneringskampen kon een reden zijn om
gratie te verlenen. De minister wees op de in november 1950 uit Rusland
teruggekeerde Oostfrontstrijders en de geïnterneerden die de ontberingen in
de N ederlandse kampen in 1945 hadden meegem aakt. De kam pjaren
moesten eigenlijk met drie vermenigvuldigd worden.
De minister antwoordde Roolvink: '(...) ik voel wel voor het Belgische
systeem en voor de mogelijkheid van voorwaardelijke invrijheidstelling.
Nu is het verschil met het door ons tot nu toe toegepaste gratiebeleid in
zoverre daaraan gelijk, dat wij hebben gezegd: De politieke delinquent moet
minstens eenderde van zijn straftijd ondergaan en dan krijgt hij voorwaar
delijke gratie. Het systeem wordt dus eigenlijk op dezelfde manier toege
past.’ Nu er bezwaren werden aangedragen tegen deze vorm van gratie,
bijvoorbeeld dat zij bij andere delinquenten verwachtingen wekte, voelde
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Struycken wel wat voor een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaarde
lijke invrijheidstelling.122
Een jaar na de oproep van de paus probeerde de redactie van De Tijd een
antwoord te vinden op de vraag ’of in Nederland bij de berechting van
politieke delinquenten en alles wat daarmee samenhangt, barmhartigheid
en vergevingsgezindheid naar behoren tot uiting zijn gekomen'. Ondanks
kritische kanttekeningen - fouten in individuele gevallen, diefstal van goe
deren van politieke delinquenten, het ontbreken van schuldbesef in vele
gevallen - was het eindoordeel positief. Het blad concludeerde dat men zich
de uiterste moeite gegeven had om in het jaar van de grote vergeving in
derdaad vergevingsgezind te zijn. Men was zelfs zo gul geweest, dat de re
dactie m eende dat bij nog m eer gratie de barm hartigheid de recht
vaardigheid zou kunnen verdringen. Bij De Linie dacht men hier anders
over. Het laatste nummer van het jaar 1950 kwam met een lijst van 21 lan
den die vergiffenis geschonken hadden aan politieke delinquenten. Neder
land ontbrak op deze lijst.123
Een conclusie over het gratiebeleid van Wijers en Struycken ten aanzien
van vrijheidsstraffen wijkt enigszins af van die van Belinfante en sluit aan
bij de opvatting van Röling. Volgens hem had Belinfante geen gevoel voor
het feit dat het hier in wezen ging om bijzondere misdadigheid, die een
bijzondere rechtspleging met zich meebracht, gevolgd door een bijzonder
gratiebeleid. Dit gratiebeleid hield gelijke tred met de toenemende mildheid
in de overheersende rechtsovertuiging. Belinfante legde een verband tussen
de katholieke barm hartigheidspolitiek en het 'afglijden’ van het gratie
beleid, wat medeverantwoordelijkheid aan het mislukken van de zuivering
impliceerde. Andere auteurs bestreden dit. L. de Jong bijvoorbeeld heeft een
verwijzing naar de opvatting van Belinfante achterwege gelaten in deel 12
van zijn standaardwerk over Nederland in de Tweede W ereldoorlog.124
Wijers en Struycken hadden zich ten doel gesteld om de eerste gratiegolf
van Van Maarseveen die door Wilhelmina getorpedeerd was, alsnog door
gang te verlenen: niet de in oktober 1946, maar de in juli 1947 geldende mil
dere strafmaat moest het uitgangspunt zijn voor gratieverlening. Zij pro
beerden tevens te bewerkstelligen dat gratieverlening in de praktijk neer
kwam op voorwaardelijke invrijheidstelling na eenderde van de straftijd.
Daarnaast was er nog een bijkomend motief: elk jaar kwam de minister met
streefcijfers wat betreft de gemiddelde sterkte van de gevangenisbevolking
voor het komende jaar. Het halen van deze cijfers kon een doel op zich
zijn. Langzaam werkten beide ministers in deze richting door steeds nieuwe
groepen politieke delinquenten aan te wijzen, die individueel werden
doorgelicht op mogelijke gratiëring. De oproep van de paus kwam later. De
ondoorzichtigheid van het beleid en de zwakke verdediging in het parle
ment hebben voedsel gegeven aan mythevorming. Mogelijk had de gratië
ring van vrijheidsstraffen ook een ongunstige uitwerking op de gevange
nen: men voelde zich een speelbal van de onzekerheid en willekeur van de
autoriteiten. 'Sommigen meenden dat je katholiek moest worden om er
gauw uit te komen!’125
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Enige tientallen executies
Op 5 september 1949 hoorde de Duitser Willy Lages, chef van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei in N oord-Holland en Utrecht, de doodstraf
tegen zich eisen. Zijn 'staat van dienst': '35 executies, 274 moorden, behalve
6 Silbertanne-m oorden126, 47 mislukte pogingen daartoe, 9 brandstichtin
gen, 70.000 joden gedeporteerd. Kwellingen van gevangenen enz. enz. enz.
Tientallen pagina’s vol.' In juli 1950 sprak de Bijzondere Raad van Cassatie
de doodstraf uit tegen Lages.127 De ter dood veroordeelde diende meteen een
gratieverzoek in. De beslissing dat zijn straf werd omgezet in levenslang
werd genomen in september 1952: Lages had hier 27 maanden op moeten
w achten!128
Het BBS voerde de doodstraf in voor verraad dat de dood van het slacht
offer tot gevolg had en voor alle misdrijven, waarop de gewone wet vijftien
jaar stelde. Dit hield bijvoorbeeld in dat iemand voor dienstneming bij de
Duitse bezetter de doodstraf kon krijgen. De Haagse procureur-fiscaal J.
Zaaijer stelde kort na de bevrijding voor om 5000 doodvonnissen te laten
voltrekken. Later zei hij bovendien: '(...) wanneer wij betrekkelijk kort na
de oorlog b.v. een stuk of vijftig Duitsers hadden doodgeschoten, dan had
Duitsland ons daar niet kwaad op aan gekeken.'129 Het zou anders lopen.
Toen op 5 december 1945 het eerste doodvonnis, en wel dat van de NSBradiopropagandist Blokzijl, onherroepelijk werd, liet de toenmalige m i
nister van Justitie Kolfschoten zijn raadadviseur J.P. Hooykaas ministeriële
richtlijnen opstellen voor het beleid aangaande de doodstraf. Deze geheime
richtlijnen werden in februari 1946 door de ministerraad aanvaard en ble
ven de grondslag vormen voor het beleid van de opvolgers van Kolfscho
ten.
In de richtlijnen130 werd het accent gelegd op het herstel van het ge
schokte rechtsgevoel in Nederland, niet op de bestraffing van de strafwaar
dige daad. De staat 'kan om redenen ontleend aan het publiek belang van
het instellen van een strafvervolging geheel afzien, hij kan, in geval van
vervolging, in het belang bijv. van reclassering van een voor de eerste maal
veroordeelde, volstaan met een voorwaardelijke of minimale bestraffing,
hij kan na strafoplegging om de meest verschillende redenen gratie verle
nen van de tenuitvoerlegging van de straf.' De minister beoogde een vaste
lijn voor de toekomst uit te stippelen, waarbij rekening werd gehouden met
het feit dat de roep om wraak na een bepaalde periode zou verstommen. Hij
kwam tot de conclusie dat het staatsbelang en de 'verdelende rechtvaardig
heid' niet een groot aantal terechtstellingen vorderden: 'Naar het oordeel
van ondergetekende kan niet met enkele terechtstellingen worden vol
staan. Hij meent echter dat enige honderdtallen terechtstellingen in zedelij
ke zin nauwelijks grotere indruk zullen vermogen te wekken - wellicht eer
het tegendeel - dan enige tientallen.' In een nadere uitwerking werden de
voornaamste categorieën genoemd die in aanmerking kwamen voor opleg
ging en eventueel tenuitvoerlegging van de doodstraf: de voornaamste lei
ders van de NSB en aanverwante organisaties, personen die opgeroepen
hadden tot dienstneming bij de vijand, kampbeulen en verraders van bur534
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gers. In januari 1947 voegde Van Maarseveen hier een categorie aan toe: de
zwaarste Duitse oorlogsmisdadigers.
Voor het verlenen van gratie had de minister van Justitie de handteke
ning van de koningin nodig. Welnu, begin 1947 stagneerde het gratiebeleid
omdat Wilhelmina haar medewerking weigerde. Op 17 januari protesteerde
zij bij minister-president Beel tegen de tendens tot verslapping in de bij
zondere rechtspleging.131 Kort daarop toonden ook de procureurs-fiscaal
zich verontrust over de naar hun oordeel te ruime gratiëring. Beel schreef
de koningin 'dat de continuïteit in het gratiebeleid ten aanzien van de
doodstraf eist dat de richtsnoeren, door het vorige kabinet aanvaard en door
Uwe Majesteit goedgekeurd, gevolgd blijven worden'. Het lukte hem in de
zomer van 1947 uiteindelijk de zaak weer draaiende te krijgen, waarbij hij
W ilhelmina waarschijnlijk de concessie deed dat de eerste gratiegolf voor
tot vrijheidsstraffen veroordeelden alle gevallen van vóór 1 oktober 1946
zou betreffen in plaats van die van vóór 1 juli 1947.132
Van Maarseveen verdedigde zijn gratiebeleid in deze periode op indruk
wekkende wijze in het parlement, waarbij hij veelvuldig argumenten ge
bruikte uit de door Hooykaas opgestelde nota. Hij bracht de interne richt
lijnen niet in de openbaarheid omdat het ongewenst was dat verdachten
zich erop zouden kunnen beroepen. Gratie moest een gunst blijven en geen
recht worden. Barmhartigheidsoverwegingen speelden hier, zo verklaarde
Van Maarseveen met nadruk, geen enkele rol. In de Tweede Kamer ver
zocht Donker om de richtlijnen achter gesloten deuren te behandelen. Na
dat de minister verklaard had dat de doodstraf alleen zou worden uitge
voerd in een beperkt aantal gevallen van een bepaalde zwaarte, trok de
PvdA-woordvoerder zijn verzoek in. Hetzelfde kamerlid heeft nog voorge
steld om in het BBS een beperking aan te brengen in de toepassing van de
doodstraf, maar hij kreeg geen kamermeerderheid achter zich.133 Het par
lement ging dus akkoord met het ruime gratiebeleid dat de kloof tussen de
rechtspraktijk en de milder geworden rechtsovertuiging moest overbrug
gen.
De m inister m ocht van het parlem ent een 'rookgordijn' optrekken
rondom h et gratiebeleid134, tot misnoegen van velen uit het voormalig
verzet en de rechterlijke macht. Deze oud-illegalen voelden zich verraden
om dat hen een strenge zuivering beloofd was; veel leden van de rech
terlijke macht voelden zich aangetast in hun autonomie en in het hemd
gezet, omdat opgelegde straffen ongedaan werden gemaakt. Belinfante
hekelt 'de onvoorspelbare uitkomsten van de binnenskamerse gratieprocedure'. Hij wijst daarbij op de geheime en onwerkbare richtlijnen waarover
bovendien geen openbare discussie had plaatsgevonden. Een afdoende ver
antwoording had ontbroken.135 Het Belgische parlement was assertiever. In
België werd namelijk in november 1948 de minister van Justitie de laan
uitgestuurd toen hij de doodvonnissen van twee landverraders in levens
lang had omgezet. Waarom gebeurde dat in Nederland niet?
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Wijers verantw oordelijk voor de gew etensbezw aren van Juliana
Toen m inister W ijers op 7 augustus 1948 aantrad, hadden 21 executies
plaatsgevonden. Ter vergelijking: tot november 1948 waren in België 232
mensen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.136 In totaal zouden nog 20
executies plaatsvinden. De bekendste gevallen waren die van de Duitsers
K.P. Berg, commandant van het concentratiekamp te Amersfoort en H.A.
Rauter, hoofd van de Duitse politie en de Nederlander A. van der Waals,
spion en verrader.
Als we de data van de executies ten tijde van W ijers’ ministerschap ach
ter elkaar zetten137, vallen twee leemtes op: van 30 augustus 1948 tot 3 fe
bruari 1949 en van 24 november 1949 tot het aftreden van Wijers op 15 mei
1950. De executie van Van der Waals in januari 1950 was een incident. In
beide periodes wachtte een aantal gratieverzoeken op afhandeling. W aar
schijnlijk traineerde Juliana de afhandeling. Aan het einde van de tweede
periode riep zij de pas benoemde minister van Justitie, Struycken, bij zich.
Zij zei hem dat ze ernstige gewetensbezwaren had tegen de doodstraf en
m oeite had door haar handtekening m edeverantw oordelijkheid te ne
m e n .138 Het is niet bekend of minister W ijers na de inhuldiging van de
nieuwe koningin in september 1948 een soortgelijk onderhoud heeft gehad.
Dit zou de leemte tot 3 februari 1949 verklaren. Wel is een geval uit 1948
bekend, waarin de koningin persoonlijk de omzetting van de doodstraf in
levenslang heeft bevorderd. Daarnaast staat vast dat zij bij het gratiebeleid
sterk beïnvloed werd door de uit het verzet afkomstige directeur van het
Kabinet van de Koningin, mevrouw M.A. Tellegen.139
In augustus 1948 pakte Wijers eerst de draad op waar Van Maarseveen
hem had laten liggen. In november vroeg de Tweede Kamer de nieuwe mi
nister of hij het beleid van zijn voorganger zou voortzetten. Sommige ka
merleden meenden dat na drieëneenhalf jaar de tijd aangebroken was om
aan de executies een eind te maken. Het leed van de veroordeelden was im
mers verzwaard door de lange tijd die zij in onzekerheid hadden doorge
bracht. Andere leden lieten aantekenen dat zij deze opvatting volstrekt niet
deelden. De minister wilde vasthouden aan de richtlijnen van Kolfschoten:
'Niet alleen de continuïteit in het te voeren beleid m aakt dit wenselijk,
doch ook de vastgestelde richtlijnen zelf acht de ondergetekende juist.' Het
zou daarom niet verantwoord zijn in de toekomst geen enkele doodstraf
meer ten uitvoer te leggen. Hij liet de Kamer weten dat bij de laatste tien
gratieverzoeken, de ter dood veroordeelde gemiddeld 120 dagen op een
beslissing had moeten wachten. Het verzoek van protestants-christelijke
zijde (Terpstra, ARP; Van der Feltz, CHU; Zandt, SGP) om de doodstraf in
het gewone strafrecht op te nemen, werd door Wijers overigens afgewezen.
De overheid had volgens de katholieke minister wel het recht de doodstraf
toe te passen, maar hiertoe bestond geen noodzaak, tenzij zich bijzondere
omstandigheden voordeden zoals in de periode 1940-1945.140
O ud-verzetsstrijder Scheps maakte bezwaar tegen een eventuele stop
zetting van de executies: 'Wie berecht werden in de jaren, waarin het volk
de politieke misdaden zwaar zag, rusten heden "in de koele meren des
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doods". Wie vandaag het voorrecht heeft berecht te worden, heeft kans dat
hij bedolven wordt onder de pleidooien van barmhartigheid die in harde
onbarmhartigheid telkens worden gesteld.' W aarschijnlijk was deze opmer
king in eerste instantie gericht aan KVP'ers als Bachg, die vond dat de be
heerste wijze waarop in ons land na de bevrijding de doodstraf was uit
gevoerd een voorbeeld voor andere regeringen was. Scheps' partijgenote
Tendeloo vroeg nogmaals en tevergeefs om openbaarmaking van de richt
lijn en .141
Stokvis vond de resultaten van het gratiebeleid 'deplorabel'. Hij bleef
weliswaar van oordeel dat het gratiebeleid te mild was, maar had op prakti
sche gronden in verband met de rechtszekerheid bezwaar tegen het loslaten
van de richtlijnen. De minister kon niet anders doen dan de ingeslagen
koers volgen. Van der Feltz en Terpstra waren het hier niet mee eens: de
richtlijnen waren niet streng genoeg en m oesten dus worden bijgesteld.
Van der Feltz was ontevreden over de behandeling van de gratieverzoeken.
Als een rechter de doodstraf had uitgesproken, moest het daarbij blijven.
Dan was het onjuist 'dat men aan het Departement in een groot aantal ge
vallen min of meer systematisch haast, alle .veroordelingen tot de doodstraf
omzet in gevangenisstraf'. Hij betoogde dat de doodstraf een preventieve
werking had: een wankelmoedige houding zou een toekomstig verzet tegen
een nieuwe bezetting bij voorbaat kunnen breken! Terpstra sloot zich volle
dig aan bij Van der Feltz. De regering verleende uit misplaatste humanitaire
overwegingen te vaak gratie, waarbij zij plaats nam op de stoel van de onaf
hankelijke rechter. Wijers bleef van mening dat de doodstraf als uiterste
middel met zeer grote m atiging moest worden toegepast. Hij wilde geen
milder beleid voeren dan in de voorgaande jaren, maar ook niet méér
doodstraffen ten uitvoer leggen dan vroeger in analoge gevallen geschied
de.142
Een aantal maanden later vond in de Eerste Kamer eenzelfde discussie
plaats. Hier vroeg de CPN openbaarmaking van de richtlijnen en sloten de
protestants-christelijke partijen zich aan bij het betoog dat Terpstra in de
Tweede Kamer gehouden had. Alleen de VVD'er M olenaar bracht een
nieuw gezichtspunt naar voren. Hij meende dat de Bijzondere Raad van
Cassatie de beslissing moest nemen en dat gratie een hoge uitzondering
m oest zijn. De BRvC en niet het parlement diende daarom op de hoogte te
worden gesteld van de richtlijnen. Wijers wees dit af. Niet de BRvC maar
de regering moest beoordelen of 'bijzondere redenen van staatsbelang' ertoe
konden leiden dat het aantal executies beperkt werd. De rest van de senaat
stemde in met het regeringsbeleid.143
Op 10 december 1949 kon Wijers de Tweede Kamer meedelen dat in to
taal 116 gratieverzoeken waren afgedaan. In 81 gevallen was gratie verleend.
Het aantal gevallen dat nog in onderzoek was, bedroeg zes. Bij de laatste
twintig gevallen had de veroordeelde 130 dagen op een beslissing moeten
wachten. In vergelijking met het jaar daarvoor was deze termijn dus met
tien dagen toegenomen. Wijers ondervond ook dit keer weinig proble
m en.144 Zijn gratiebeleid voor ter dood veroordeelden werd niet afgekeurd,
maar dit was mede het gevolg van het feit dat het parlement vrijwel geen
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inzicht kreeg in dit beleid. Het kon slechts oordelen over de resultaten: de
cijfers die de minister het verschafte. De KVP liet zich diverse malen in
positieve zin uit over het gratiebeleid en de PvdA hield dit keer haar mond.
Enkel de CPN had felle kritiek. Wijers kon dus voortgaan op de ingeslagen
weg, m aar in de loop van 1950 bleven steeds meer gratieverzoeken lange
tijd liggen. Bij het aantreden van Struycken in juli ging het om minstens
negen Duitsers145 en een aantal Nederlanders. Onder hen bevonden zich de
latere vier van Breda.
H et compromis tussen Juliana en Struycken
Wat zich precies afspeelde op het terrein van het gratiebeleid bleef lange tijd
verborgen voor het parlement. De kwestie was omstreden. In zijn in 1948
verschenen dissertatie over de bijzondere rechtspleging pleitte W.M.E.
Noach bijvoorbeeld voor onvoorwaardelijke afschaffing van de doodstraf.
In een brochure van het Comité tot afschaffing van de doodstraf kwam de
strafrechtsgeleerde J.M. van Bemmelen tot de conclusie 'dat de Koningin,
onder verantwoordelijkheid van Haar Minister van Justitie, tot taak heeft
door middel van het gratierecht het belang van de Staat, dat de doodstraf de
gemeenschap meer schaadt dan voordeel brengt, te verwezenlijken'. S.J.
Timmenga betoogde in het N ederlands Juristenblad van 14 mei 1949 dat
deze uitleg van het gratie-instituut neerkwam op een principiële, algemeen
geldende regeling. Dit was volgens hem in strijd met de wet en tastte de de
mocratie aan: 'Als de minister van Justitie gewetensbezwaren heeft, moet
hij öf aftreden öf d.m.v. een wet de volksvertegenwoordiging dwingen an
dere richtlijnen voor het algemeen bestuur vast te stellen (,..).'146 Maar wat
moest er gebeuren als het staatshoofd zelf gewetensbezwaren had?
Toen Struycken aantrad lagen concept-besluiten tot afwijzing van de gra
tieverzoeken van Aus der Fünten, Fischer en J. Herdtmann147 nog steeds op
het bureau van de koningin.148 Zij weigerde de afwijzing van deze ver
zoeken te tekenen, zelfs na herhaald aandringen. Nadat de minister op de
hoogte was gebracht van haar gewetensbezwaren, probeerde hij een op
lossing voor het probleem te vinden. De ministerraad werd met opzet niet
door hem ingelicht, zodat een eventuele afkeuring van het beleid alleen op
zijn eigen hoofd terecht zou komen. Na bestudering van alle dossiers kwam
hij met het compromis Aus der Fünten en Fischer gratie te verlenen en
Herdtmann niet, ofschoon Struycken - zo schreef hij in 1972- toen hij de
dossiers van de eerste twee had doorgenomen 'in staat zou zijn geweest ze
persoonlijk dood te trappen'.149 De minister voerde twee argumenten aan
die pleitten vóór gratieverlening: één van de veroordelende instanties had
geen doodstraf uitgesproken, en er was geruime tijd verlopen tussen vonnis
en eventuele executie, omdat de veroordeelden als getuige in andere zaken
waren gebruikt. Daarnaast beloofde de minister de koningin dat hij in het
vervolg steeds gratie zou verlenen als een van de veroordelende instanties
geen doodstraf had uitgesproken en dat hij 'na een bepaalde termijn' het
besluit dat geen enkele executie meer zou plaatshebben in het parlement
wilde verdedigen. Toen de koningin vervolgens nogmaals bezwaar maakte
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tegen de executie van de 63-jarige genaturaliseerde Duitser Herdtmann,
hield Struycken voet bij stuk: deze man was zowel door het Bijzonder
Gerechtshof als door de BRvC ter dood veroordeeld. Hij meende dat hij een
verdergaand standpunt niet kon verdedigen in het parlement, mede in
verband met gevallen als die van Lages en Kotalla wier onherroepelijke
veroordeling tot de doodstraf elk moment verwacht werd.
Struycken in het nauw
Op 7 december 1950 liet Struycken de Tweede Kamer weten dat sinds janu
ari 1950 de tijd tussen de indiening van een gratieverzoek en de beslissing
daarop gemiddeld 140 dagen bedroeg.150 Opnieuw een toename van tien
dagen in een jaar tijd. Van betekenis was verder dat in juli 1950 de BRvC in
twee gevallen, Aus der Fünten en Fischer, levenslang had om gezet in
doodstraf. Was dit een signaal van de rechterlijke macht in de richting van
de minister; een reactie tegen het ruimhartige gratiebeleid?
W ttewaall van Stoetwegen vond de termijn van 140 dagen veel te lang:
'Laat de minister er eens voor gaan zitten en zich zelf eens een half uur in
die situatie inleven, dan denk ik dat hij alles in het werk zal stellen om de
mensen die onder zijn verantwoordelijkheid dit moeten doormaken, te
helpen door een zo spoedig mogelijke beslissing.' Stokvis betoogde dat het
gratiebeleid op ontoelaatbare wijze ingreep in de bijzondere rechtspleging.
Struycken had m oeite om zijn 'koninklijk' beleid te verdedigen. Hij
trachtte de Kamer duidelijk te maken dat het niet ten uit voer leggen van de
doodstraf geen aantasting van het vonnis was: 'Aan de ene kant is het goed,
dat men laat zien, dat iemand de doodstraf heeft verdiend, maar aan de
andere kant heeft men zulk een eerbied voor het leven, dat men het dood
vonnis niet ten uitvoer brengt.' Terpstra interrumpeerde: 'Dat is toch een
kwestie van de rechter?'
Struycken antwoordde dat de rechter weliswaar moest beoordelen of
iemand schuldig was en de doodstraf verdiende, maar dat daarna de
gemeenschap de zaak opnieuw diende te beoordelen. Hij hield de Kamer de
parabel van de verloren zoon voor en vervolgde: 'Ik geloof, dat wij het
recht nooit tot volledigheid kunnen brengen, wanneer we daarbij ook niet
het element van de liefde zoeken.' Stokvis interrumpeerde: 'De bijzondere
rechter heeft niet slechts zijn aversie uitgesproken, maar te kennen gegeven
dat de zwaarste straf behoorde te worden toegepast!’ De minister betwijfelde
dit: 'In het rechterlijk oordeel heeft men vaak zuiver een rekenkundige
eenheid neergelegd en menselijk niet alles gegeven.' Volgens hem waren er
rechters die de doodstraf moesten uitspreken, maar zelf gratie adviseerden.
Terpstra bestreed nog dat de gelijkenis met de verloren zoon hier van
toepassing was. Hij koos voor de bijbelpassage over de zwaardmacht: de
overheid had het zwaard ontvangen om misdadigers te straffen. Had God
zelf de zonde niet op de meest scherpe wijze gestraft door de dood aan het
kruis van zijn geliefde zoon? Dit overtuigde Struycken niet: 'Juist omdat
naar mijn gevoelen alleen God het is, die de harten en nieren proeft, is er
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naar mijn mening reden voor de mens voorzichtig te zijn in zijn oordeel
en in de uitvoering daarvan.'151
Nadat hij zijn eerste begroting verdedigd had, toog Struycken met grote
voortvarendheid aan het werk. In januari 1951 werd het Nederlandse volk
opgeschrikt door de gratieverlening van een aantal oorlogsm isdadigers.
Vier ter dood veroordeelden kregen levenslang. De Duitsers F.H. Aus der
Fünten, F. Fischer, J.F. Stöver en de Nederlander H. Köhler. Tezelfdertijd
werd de straf van de Duitse legercommandant F.W. Christiansen met vier
jaar verminderd tot acht jaar. De gratiëring van deze beruchte oorlogsmis
dadigers werd in de pers breed uitgemeten. Op 16 januari 1951 stelde de
com m unist J. Haken hierover een aantal kam ervragen. Struycken ant
woordde dat in één geval gratie was verleend omdat de rechter dit zelf gead
viseerd had. In de drie andere gevallen had de minister tot gratie besloten,
omdat de rechter in eerste aanleg niet de doodstraf maar levenslang had
uitgesproken. Het geval Christiansen was behandeld conform de plannen
voor gratiëring van langgestraften, die de minister de Kamer had voorge
legd bij de begrotingsbehandeling van een maand eerder. Op de vraag of het
buitenland op gratie had aangedrongen, gaf de minister het antwoord dat de
Duitse Bondskanselier in 1950 via de Geallieerde Hoge Commissie voor
Duitsland de Nederlandse regering verzocht had af te zien van de tenuit
voerlegging van tegen Duitsers gewezen vonnissen. Ook de Raad van Evan
gelische Kerken in Duitsland had verzocht om ten aanzien van verschil
lende categorieën van in Nederland veroordeelde Duitsers het gratierecht
toe te passen. Het is vrij zeker dat deze Duitse interventies geen invloed
hadden op het besluit van Struycken.152 In Duitsland zelf leidden protesten
tegen executies en een genuanceerder standpunt ten aanzien van de per
soonlijke schuld van oorlogsmisdadigers op hetzelfde moment tot het be
sluit van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten om aan bijna honderd oor
logsmisdadigers gratie te verlenen, waaronder 21 ter dood veroordeelden.
Dit viel samen met het moment waarop over de Duitse herbewapening ge
sproken werd.153
N iet alle kranten vielen over Struycken heen. De katholieke M aasbode
bijvoorbeeld prees de moed van de minister 'om door de symbolen heen de
mensen te durven zien’. Hij had juist gehandeld door rekening te houden
met het feit dat twee rechterlijke colleges ten aanzien van hetzelfde geval
tot een ander oordeel waren gekomen. Dezelfde krant verdedigde ook de
geheimhouding van de richtlijnen: ’(...) openbaarmaking (zou) een belem
mering betekenen voor de werking van het gratiebeleid als prerogatief van
de Kroon.'154 De facto vormde het door de koningin en haar minister be
reikte compromis een verfijning van de richtlijnen van Kolfschoten en de
aanvulling daarop van Van Maarseveen, die de categorie zwaarste Duitse
oorlogsmisdadigers toegevoegd had. Struycken kreeg niet meer de kans zijn
gratiebeleid te verdedigen, omdat het kabinet-Drees-Van Schaik eind ja
nuari 1951 ten val werd gebracht. Zijn opvolger H. Mulderije (CHU) heeft
Struyckens beleid in mei 1951 verdedigd in een door Stokvis aangevraagde
interpellatie.155 De laatste akte van de bijzondere rechtspleging was nog niet
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voltooid. Enkele beruchte en omstreden kwesties bleven voortslepen en
hebben duizenden andere gevallen volledig overschaduwd.

'Wat een gratie, wat een gratie!'

In zijn memoires komt Drees tot de slotsom dat 'Nederlandse gron
digheid en de mogelijkheid van hoger beroep (ertoe) hebben geleid dat het
jaren heeft geduurd voor de laatste gevallen beslist waren. Latere vonnissen
zijn beïnvloed door langzamerhand enigszins gewijzigde opvattingen en
bovendien door de overweging, dat het lang wachten op een oordeel dat een
doodvonnis kon zijn op zichzelf reeds een kwellende straf was. Er is ook
niet altijd één lijn gevolgd in de gratieverlening'.156 Oud-verzetsstrijder J.B.
Charles, pseudoniem van de criminoloog W.H. N agel, vreesde 'dat de
Nederlandse overheid in een chantagepositie was geraakt, doordat de beslis
sing op de gratieverzoeken van ter dood veroordeelden zo lang was uitge
bleven, dat executie onmogelijk was geworden'.157 Dit zou te ruimhartige
gratieverlening in de hand hebben gewerkt.
Peter Romijn formuleerde in 1989 de volgende conclusie met betrekking
tot het gratiebeleid. In de jaren vijftig ontstond met enige moeite 'een ze
kere mate van overeenstemming onder een politieke meerderheid over de
gedachte dat ook de zwaarste misdadigers uitzicht moesten krijgen op terugkeer in de samenleving. Deze gedachte (...) werd in belangrijke mate be
vorderd door een eensgezind optreden van de meest vooraanstaande straf-
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rechtsdeskundigen, die steeds het algemene verband met de Nederlandse
traditie op het gebied van berechting en gratiëring beklemtoonden en die
eveneens een politieke m eerderheid wisten te committeren voor verder
gaande hervormingen.' De politieke consensus werd enige tijd aangetast
door een eenzijdige nadruk op barmhartigheid, maar dit zou na 1952 door
minister Donker gecorrigeerd w orden.158 L. de Jong heeft in het beleid van
Justitie slechts een 'naar ons oordeel jegens velen m isplaatste barm 
hartigheid kunnen ontwaren, die niet pas in '48, maar al in '45 werd aan
bevolen'.159
Nog een kanttekening van recente aard: artikel 70 uit de Grondwet van
1948 is in 1983 vervangen door artikel 122. Het eerste lid van dit artikel
luidt: 'Gratie wordt verleend bij koninklijk besluit na advies van een bij de
wet aangewezen gerecht en met inachtneming van bij of krachtens de wet te
stellen voorschriften (cursivering JvM ).' Dit neemt niet weg dat een ko
ninklijk geweten in het staatsrecht van vandaag een rol kan spelen. De poli
tieke verantwoordelijkheid blijft bij de minister, maar, zoals koningin Julia
na eens opmerkte tegenover Drees: '(...) als ik een besluit teken, draag ik
toch moreel ook verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dat besluit.'
Drees plaatste hier de volgende kanttekening bij: ’De Grondwet brengt mee
dat er een "geheim van Soestdijk" is. Wat politiek naar buiten komt, moet
een minister kunnen verantwoorden, maar vooraf moet de koningin ten
volle haar opvattingen doen kennen en daarmee invloed kunnen uit
oefenen. (...) ook in ernstige gevallen moet het niet naar buiten komen dat
er een tegenstelling tussen koningin en minister bestaat.'160 Struycken
kwam hierdoor eind 1950 in het nauw. Uit het voorgaande blijkt dat de
h istorisch e veran tw oord elijkh eid 161 voor het gratiebeleid in de periode
Drees-Van Schaik ligt bij de ministers Wijers, Van Maarseveen (ad interim
van 15 mei tot 10 juli 1950) en Struycken, èn bij koningin Juliana.
De confiscatie van het vermogen van tienduizend landverraders
Aan het woord is de landverrader en Oostfrontstrijder J.B. te G. in 1974:
'Men heeft economische bijltjesdag gehouden. Ons hele bezit, onze meubels
heeft men weggenomen. Onze kinderen zijn van ons afgenomen (...). Wij
zijn in kampen gestopt en daar hebben wij een bittere tijd meegemaakt. (...)
Voor ons was het helemaal afgelopen, ons ideaal was verpletterd. (...) we
hebben moeten wachten op onze berechting (...), het was op z'n minst een
half jaar, voor anderen heeft het jaren geduurd, maar uiteindelijk zijn we
allemaal aan de beurt gekomen. Ik ben voor het gerecht gekomen, ik stond
in tien minuten weer buiten, want de rechter zei tegen mij: "Wat moet ik
hier eigenlijk nog van zeggen. Hier staat een beroepsmilitair en daar past
maar één antwoord op, dat is de doodstraf." Ik ben vrij kort daarop in cassa
tie gegaan en veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. En later heeft
men dat aanmerkelijk teruggebracht. Maar het heeft toch betekend dat ik
een jaar of zeven in gevangenschap heb doorgebracht. (...) wat ik heel ver
schrikkelijk heb gevonden, is dat ik niet m eer mijn beroep m ocht uit-
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oefenen (en) ook nooit meer een overheidsfunctie kon krijgen. Ik heb later statenloos als ik was - met heel veel moeite een baantje kunnen krijgen.’162
Wanneer iemand na de oorlog als politiek verdachte werd opgesloten,
werd zijn vermogen inclusief inboedel onder beheer gesteld van het Neder
lands Beheersinstituut (N BI).163 Doorgaans waren de woningen al door
omwonenden leeggehaald. Bij zijn vrijlating kreeg de politieke delinquent
zijn vermogen terug, althans wat daarvan over was. Tribunalen konden na
melijk de verbeurdverklaring van maximaal drievierde van het vermogen
als maatregel opleggen. De overheid gebruikte deze landverraderlijke ver
mogens ook om de kosten van het beheer en het onderhoud van de poli
tieke delinquent en zijn familie te betalen. Vaak was dit vermogen niet toe
reikend en was het gezin aangewezen op geldelijke ondersteuning door het
Rijk (75%) en de gemeenten (25%). De hoge kosten vormden een belang
rijke reden om over te gaan tot een snellere liquidatie van de bijzondere
rechtspleging.164
Het NBI voerde ook het beheer van vermogens van 'foute’ organisaties
en vijandelijke onderdanen. Deze vijandelijke vermogens moeten onder
scheiden worden van de landverraderlijke. Uiteindelijk wilde de overheid
de vijandelijke vermogens confisqueren en daarmee een voorschot nemen
op de door Duitsland te betalen oorlogsschadevergoeding. 'Goede' Duitsers
konden hier onderuit komen met een 'ontvijandingsverklaring', die op
verzoek door het NBI werd afgegeven. Indien het NBI ontvijanding wei
gerde kon de verzoeker in beroep bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad
voor het Rechtsherstel. Het duurde vaak enkele jaren voordat een defini
tieve beslissing genomen werd. Richtlijnen voor ontvijanding van vijande
lijk vermogen verschenen pas in de Staatscourant van 25 oktober 1948. Na
dat Tendeloo in december 1950 de vrees had uitgesproken dat de hele ont
vijanding nog tien jaar zou duren, beloofde Wijers meer mensen aan het
werk te zetten. In 1950 werd een speciale afdeling aan de Afdeling Recht
spraak van de Raad voor het Rechtsherstel ingesteld om de ontvijanding te
bespoedigen.165
W oordvoerders van verschillende partijen hebben zich in het parlement
diverse keren verzet tegen de confiscatie van het vermogen van 'schuldloze
gedupeerde vijanden', maar de regering verschool zich achter het argument
dat deze Duitsers de schade wel konden verhalen op hun regering. Wijers
herhaalde nog eens op 13 april 1950 in de senaat dat het rechtvaardig was dat
N ederland 'een deeltje van de oorlogsschade via confiscatie van Duits
vijandelijk bezit op Duitsland verhaalt'. Anders gold: harder werken, lagere
levensstandaard, hogere belastingen. De rechtsprekende instanties en het
parlement namen het meestal op voor de belangen van de Duitse gedupeer
den en doorkruisten de confiscatieplannen van het Beheersinstituut en van
de regering.166
Het beheer van een aantal vermogens vereiste gespecialiseerde kennis en
werd door het NBI aan derden uitgegeven. Zo voerden bijvoorbeeld pro
vinciale voedselcom m issarissen het beheer over landbouw bedrijven. Tot
oktober 1949 betroffen de werkzaamheden van het NBI 134.000 beheren en
30.000 bewindvoeringen. Het NBI was bevoegd tot het benoemen van be543
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windvoerders over het vermogen van afwezigen. Het ging hier met name
om gedeporteerde joden. De bij de beheren en bewindvoeringen betrokken
vermogens werden geschat op ƒ 1,9 miljard in totaal.167 Ter vergelijking: de
bezettingsschade werd geschat op ƒ25 miljard. Toen Wijers aantrad, bedroeg
het aantal beheerde landverraderlijke vermogens 39.334 en het aantal onder
beheer staande vijandelijke vermogens 13.080. Van de eerste categorie
vermogens behoorden ongeveer 10.000 toe aan personen die volgens artikel
2 lid 1 van het Besluit Vijandelijke Vermogens (B W ) als vijandelijke
onderdanen werden beschouwd.168 In de ministerraad en in het parlement
was deze kw estie aanleiding tot lange discussies. Het is overigens
opm erkelijk dat het rechtsherstel en de afhandeling van de 'economische
Bijltjesdag’ in de periode 1948-1951 in de politiek meer tongen losmaakte
dan het gratiebeleid en de liquidatie van de bijzondere rechtspleging.
Wat was het geval? In de loop van 1946 sanctioneerde de rechter de door
het NBI gehanteerde uitleg van art. 2 lid 1 B W : Nederlanders die gedu
rende de bezetting in vijandelijke krijgs-, staats- of publieke dienst waren
getreden, werden vermogensrechtelijk gelijkgesteld met vijandelijke onder
danen. Een wapendrager zou dus zijn hele vermogen kwijtraken, terwijl
een hoge NSB'er - behoudens eventuele verbeurdverklaring van een deel
van zijn vermogen - buiten schot bleef. Hij zou ook geen vermogen kun
nen verwerven, omdat dit als 'vijandig' direct geconfisqueerd werd. De
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten protesteerde bij de regering. Zij
was van oordeel dat hier de wet verkeerd was uitgelegd.
Nadat de Eerste Kamer haar vrees had uitgesproken dat de verkeerde in
terpretatie tot benadeling van crediteuren kon leiden - het vermogen van
de debiteur was immers overgegaan op de staat -, zegde minister van Justitie
Van Maarseveen in maart 1948 een w ettelijke voorziening op dit punt
toe.169 Een half jaar later probeerde Wijers de ministerraad op een lijn te
krijgen, in overeenstemming met de wens van de STPD en de Eerste Ka
mer. Hij kwam op 15 november met een nota over dit onderwerp. Om
streeks dezelfde tijd drongen zijn partijgenoten in de Tweede Kamer aan op
m aatregelen, die moesten voorkomen dat het vermogen van de N eder
landse vrouw van een vijandelijke echtgenoot geconfisqueerd zou worden.
De toenmalige wetgeving ging er namelijk van uit dat de vrouw automa
tisch de nationaliteit van de man volgde. Dit kon bijvoorbeeld tot gevolg
hebben dat een Nederlandse vrouw, die zich tijdens de oorlog goed gedra
gen had, maar getrouwd was met een Duitser of een Oostfrontstrijder, de er
fenis misliep die haar bij het overlijden van haar ouders zou toekomen,
omdat deze toeviel aan de Nederlandse Staat.170
Drees blijft keihard voor 'foute' Nederlanders
Op 29 november 1948 verdedigde Wijers in de ministerraad het ontwerp
besluit om voor bepaalde groepen het vijandelijk onderdaanschap op korte
termijn te beëindigen. Hij kwam dus niet met de wettelijke regeling die
Van Maarseveen beloofd had, maar met een besluit op grond van art. 34
B W , De onbillijkheid van de confiscatie van het hele vermogen van Ne544
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derlanders die in Duitse dienst getreden waren, zou door het besluit on
gedaan worden gemaakt, aldus de minister. Lieftinck en Mansholt maakten
vervolgens niet alleen bezwaar tegen de inhoud, maar ook tegen de vorm
van het voorstel: regeling van deze kwestie eiste minstens een wettelijke
voorziening. Joekes sloot zich hierbij aan: '(...) als een rechterlijk orgaan een
wet op een bepaalde wijze uitlegt, moet men geen omweg kiezen, maar de
wet w ijzigen.’ Drees voelde weinig voor het plan van W ijers: 'Bedoelde
groep heeft Nederland ontzaggelijk veel kwaad gedaan. (Ik zie) geen reden
om t.a.v. hen enige clementie te betrachten. Dat zij o.g.v. art. 2 erger gestraft
worden dan andere groepen politieke delinquenten, is wellicht waar, maar
behoeft op zichzelf niet fout te zijn. De fout ligt meer in de omstandigheid,
dat die andere groepen te licht gestraft z ijn .’ De m inister-president
adviseerde om alleen in enkele individuele gevallen tot ontvijanding over
te gaan. Lieftinck, die de belangen van de fiscus verdedigde, en Mansholt
bepleitten andermaal een harde opstelling.
W ijers bleef op zijn standpunt staan: het was in strijd m et het rechts
gevoel dat iemand die in Duitse dienst getreden was zijn nationaliteit ver
loor en tevens hierdoor van zijn hele vermogen beroofd werd, een rechts
figuur die Nederland niet kende. Daarnaast was het volgens de minister
van Justitie geen Nederlands belang om een bepaalde groep mensen 'die wij
toch niet meer kunnen kwijtraken, als paupers te laten voortleven'. Hij
kreeg steun van een aarzelende Van Maarseveen en van Van den Brink. De
laatste achtte ontvijanding financieel gezien niet bezw aarlijk omdat de
grootste vermogens door de fiscus toch wel hard zouden worden aangepakt.
Partijgenoot Van Schaik vreesde echter dat het ontvijanden van de beoogde
groep tot grote verontwaardiging in het land zou leiden. Hij wilde niet
verder gaan dan de ontvijanding van enkele kleinere groepen. De premier
constateerde tenslotte dat de ministerraad overwegende bezwaren tegen het
voorstel van Wijers had. De minister van Justitie leed een nederlaag. Deze
slag moest hij laten aan de haviken van de PvdA.171
Op 16 december 1948 verscheen in de N ederlandse Staatscourant een
beschikking, die bepaalde dat het Beheersinstituut vóór 7 juni 1949 een lijst
zou opstellen van landverraderlijke vermogens die groter waren dan ƒ5000.
Van alle landverraderlijke vermogens zouden alleen deze onder beheer
van het NBI blijven.172 De regering wilde niet verder gaan. Wijers deelde de
Eerste Kamer mee dat was gekozen voor het beëindigen van het beheer van
de meeste landverraderlijke vermogens in verband met het geringe bedrag
aan verbeurdverklaringen. Omdat het beheer was ingesteld in de ver
wachting dat de verbeurdverklaringen de staat veel zouden opleveren, was
voortzetting thans zinloos.173 Vijandelijke vermogens vielen niet onder de
regeling. Het besluit betekende dus geen verlichting voor de 10.000
statenlozen en hun families.
In de Tweede Kamer trok Stokvis in december 1948 fel van leer tegen
'plannen om SS'ers en SD-mannen collectief het Nederlanderschap terug te
geven': een klap in het gezicht van de nooit genaturaliseerde Spanjestrijders van de jaren dertig. Na hem bepleitte Tendeloo een speciale regeling
voor vrouwen, van wie de man statenloos geworden was. W ijers ant545

Hoofdstuk V Het rustige tuintje van rechter Wijers

woordde haar in eerste instantie dat zowel een algemene regeling als een in
dividuele behandeling te veel voeten in de aarde had, en dat het 'vanwege
de eenheid die het huwelijk schept tussen man en vrouw' niet zo onbillijk
was dat de vrouw deelde in sommige gevolgen van het verkeerde gedrag
van haar man. Nadat Tendeloo protest had aangetekend tegen dit 'wreed
standpunt', toonde de m inister zich in tweede instantie toch bereid zijn
aandacht aan deze zaak te wijden.174
Bachg verdedigde precies hetzelfde standpunt ten aanzien van de collec
tieve ontvijanding van wapendragers als Wijers twee weken eerder in de
m inisterraad had ingenomen. Het ging hier om 10.000 gewezen N eder
landers die volgens hem vermogensrechtelijk tot het uiterste werden gedis
crimineerd. Als de tribunalen met hen klaar waren, waren zij immers alles
kwijt en tot paupers gemaakt. Het aanmerken van een bepaalde groep poli
tieke delinquenten als vijandelijke onderdanen, was in strijd met onze
rechtsorde, aldus Bachg. Hij vervolgde: 'De barmhartigheid is hier niet aan
bod gekomen en welke reclassering is hier mogelijk (...)?' Hij drong er op
aan dat de regering het besluit nam tot ontvijanding van deze groep. Wij
ers, gebonden door het ministerraadsbesluit van 29 november, antwoordde:
'Wij zitten voor de m oeilijkheid, dat ingevolge constante jurisprudentie
(...) die personen inderdaad als vijanden moeten worden beschouwd, met
alle gevolgen van dien (...). Ik sta hier voor een geval, waarover ik mij als
eenling niet kan uitlaten, maar ik twijfel niet of hetgeen de geachte afge
vaardigde de heer Bachg heeft betoogd ook zal doordringen tot de andere
ministers, die bij deze gelegenheid zijn betrokken, en daar ernstige aandacht
zal vinden.'175
Aan het eind van zijn redevoering haalde Bachg fel uit naar 'bepaalde
kringen’, die deze groep met opzet wilden laten verpauperen. De commu
nist Gortzak voelde zich hierdoor aangesproken. Hij protesteerde tegen het
pleidooi van Bachg om ex-SS'ers en andere landverraders hun vermogen
terug te geven en barmhartigheid op hen toe te passen: 'Ik geloof dat deze fi
guren niet tot paupers kunnen worden gemaakt, omdat zij in wezen pau
pers zijn, paupers, omdat zij met de vijand van ons land hebben samen
gewerkt, paupers, omdat zij zich gekeerd hebben tegen ons volk en tegen de
vrede en tegen de vrijheid.' Als Bachg van deze paupers goede mensen
wilde maken, moest hij hen niet eerst hun vermogen teruggeven, maar ze
door eerlijke en harde arbeid iets goed laten maken. De KVP’er was door
deze uitlatingen bijzonder geïrriteerd. Hij beweerde dat hij geen beroep had
gedaan op de barmhartigheid, wat onjuist was, en beet Gortzak toe: 'Wie
anderen tot mens zijn wil opwekken, moet eerst zelf mens zijn!' Omdat dit
beledigend klonk, verving de voorzitter het woord mens door 'menselijk'.
Het CPN -kam erlid nam het laatste woord: 'Ik heb geprobeerd mijn
menselijke gevoelens daarin tot uitdrukking te brengen, dat ik van hen, die
in de jaren 1940 tot 1945 geestelijke paupers waren, door gestrenge straf en
harde arbeid geestelijk gezonde mensen wil maken.’ Bachg betreurde na het
debat zijn 'rhetorische oprisping’ en liep meteen naar zijn tegenstander om
hem de hand te drukken.176
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Drees krabbelt terug
Eind februari 1949 lieten vele leden van de Eerste Kamer weten dat zij
volledig achter het betoog van Bachg stonden. De minister moest volgens
deze senatoren zo snel mogelijk een einde maken 'aan de praktijk dat door
een verkeerde uitleg van een rechtsvoorschrift een om vangrijke groep
personen al haar eigendomm en verbeurd ziet verklaard’. Kort daarop
kwam er enige beweging in het standpunt van het kabinet. De m inister
president verklaarde in de ministerraadsvergadering van 24 maart 1949 dat
de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten hem gewezen had op de
moeilijke toe-stand van de vele lichte gevallen die onder de werking van
artikel 2 B W vielen.177 Vermoedelijk was de STPD onmiddellijk in actie
gekomen nadat in de Tweede Kamer gebleken was dat Wijers wel wilde,
maar door zijn collega's weerhouden werd. Drees had hierna Wijers om
een oplossing gevraagd. De minister van Justitie stelde voor om een einde
te maken aan het beheer van het vermogen van degenen die gedurende de
bezetting in enigerlei vorm in Duitse dienst waren geweest. Hij kwam met
een zelfde soort maatregel als hij eind 1948 voor landverraderlijke vermo
gens genomen had. Zij wier vermogen niet meer dan ƒ5000 bedroeg, zou
den collectief ontvijand worden. Van de grotere vermogens die het NBI be
heerde, zou het instituut ƒ5000 afstaan aan de rechthebbende ex-delinquent.
Spitzen van Verkeer en Waterstaat wilde niet tot ontvijanding overgaan,
terwijl Van Schaik aandrong op het optrekken van de grens van ƒ5000.
Lieftinck wilde verpaupering voorkomen. Zijns inziens was het voldoende
deze vijandelijke oud-Nederlanders de bevoegdheid tot het verrichten van
rechtshandelingen te verlenen. Alleen als het strikt nodig was, moest een
bedrag van maximaal ƒ5000 worden teruggegeven. De voorgestelde regeling
zou volgens de minister van Financiën een aanzienlijk verlies voor de
schatkist betekenen. Wijers gaf niet toe. Hij antwoordde Van Schaik dat hij
niet verder wilde gaan dan ƒ5000, omdat de STPD dit genoeg vond.
Bovendien zou Lieftinck dan helemaal gaan dwarsliggen. Hem hield hij
voor dat het veel te veel tijd en administratie zou kosten om van geval tot
geval te bekijken of teruggave nodig was. De voorgestelde regeling gold
namelijk in de eerste plaats voor de ongeveer 50.000 gevallen waarbij geen
vermogen was aangetroffen. Zij zouden hierdoor in staat worden gesteld
een bestaan op te bouwen en een vermogen te verwerven. Het voorstel van
Lieftinck ging niet ver genoeg omdat dit zou inhouden dat deze mensen
bijvoorbeeld geen erfenis kon toevallen. D aarnaast was een van de
voornaam ste voordelen van deze regeling dat veel werk van het NBI
hierdoor beëindigd kon worden. Drees sloot zich hierbij aan. Hij verklaarde
daarnaast 'dat (hij), zoals bekend, weinig toegevend (was) tegenover
politieke delinquenten. Maar we moeten bedenken dat we nu vier jaar na
de bevrijding leven, dat het Beheersinstituut niet bovenm atig efficiënt
werkt en dat de voorgestelde regeling slechts beoogt de automatische wer
king van het Besluit Vijandelijk Vermogen op te heffen'. De ministerraad
ging tenslotte akkoord met het voorstel van Wijers. Alleen Lieftinck stem
de tegen.
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Begin april 1949 lichtte Wijers het parlement in. Hij deelde de Eerste
Kamer mee dat ongeveer 40.000 Nederlanders geregistreerd waren, die hun
nationaliteit verloren hadden omdat zij in vreemde dienst getreden waren.
Hij schatte het aantal echtgenotes die in het verlies deelden op ongeveer
20.000. De politie moest hen als vreemdelingen administreren en contro
leren, maar zij konden nooit worden uitgewezen omdat geen enkel land
hen wilde opnemen. Zij kregen wel een werkvergunning van de arbeids
bureaus, maar als ze zelf de kost niet konden verdienen vielen zij terug op
steun van het Rijk en van de gemeente waar zij verbleven. Deze regeling
had al handenvol geld gekost, aldus Wijers. De minister kondigde aan dat
hij op korte termijn met wetgeving zou komen om de inconsequenties van
artikel 2 sub 1 B W recht te trekken.178 Het terugkrabbelen van Drees en het
tot stand komen van de beslissing om opnieuw een van de scherpe kanten
van de Londense noodbesluiten af te slijpen, kan beschouwd worden als
een volgende belangrijke stap op weg naar normalisatie: het herstel van de
rechtsstaat voor alle ingezetenen inclusief de politieke delinquenten.
Foute, laffe, slappe en zwakke ambtenaren
De zuivering (in enge zin) bleek na 1945 veel gecompliceerder dan de bij
zondere rechtspleging. De zuiveringsinstanties moesten bijvoorbeeld oorde
len over iemands gezindheid en hadden niet de duidelijke delictsomschrij
vingen die de bijzondere rechtspleging hanteerde. In januari 1944 kwam het
Londense 'Zuiveringsbesluit' tot stand dat beoogde 'de verwijdering van
nationaal-socialisten en anderszins trouwelozen uit het overheidsapparaat'.
Deze ambtenaren moesten oneervol ontslagen worden met verlies van het
recht op pensioen en wachtgeld. De wens in Londense regeringskringen om
niet alleen de 'trouwelozen' maar ook de 'karakterzwakken' aan te pakken,
leidde begin 1945 tot aanvullingen van het Zuiveringsbesluit.179 Deze
aanvullingen creëerden beroepsm ogelijkheden op de adm inistratie en de
mogelijkheid om andere strafmaatregelen uit te spreken: berisping, over
plaatsing, terugplaatsing in rang of het ophouden van bevordering.
Daarnaast werd in mei 1945 een besluit uitgevaardigd waarin de m o
gelijkheid geschapen werd om maatregelen te nemen tegen 'slappe' ambte
naren, die politiek niet fout waren geweest, maar te goeder trouw gefaald
hadden. Deze mensen zou ongevraagd eervol ontslag worden verleend,
wanneer bleek dat zij door hun zwakke houding het algemene vertrouwen
verloren hadden dat nodig was voor het goed vervullen van hun functie.
In oktober 1945 werd dit besluit aangevuld met een beroepsmogelijkheid,
overigens enkel indien de gevraagde zuiveringsadviezen niet eensluidend
waren, en vervangen door KB F 221. Op grond van dit laatste besluit werd
het eveneens mogelijk ongevraagd niet eervol ontslag met verlies van het
recht op pensioen en wachtgeld te verlenen aan ambtenaren 'die in een lei
dende functie een slappe of laffe houding tegenover de bezetter hadden ge
toond, sabotage hadden tegengewerkt of door een formele ambtsvervulling
deportatie hadden m ogelijk gem aakt'.180 De F-221'ers waren doorgaans
ambtenaren die met oogkleppen op trouw de instructies van hogerhand
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hadden opgevolgd. De overheid benadrukte steeds dat ontslag op grond van
F 221 'niet diffamerend’ was. Lange tijd klampten de F-221'ers zich hieraan
vast, maar vanaf het begin had het publiek geen oog voor de nuance tussen
'fout' en ’slap’, die de regering had aangebracht.
Het kabinet-Beel besloot in april 1947, geremd door Drees, dat (NSB-)ambtenaren die op 10 mei 1940 een diensttijd van vijftien jaar bereikt hadden,
voor m axim aal 70% in hun pensioen konden worden hersteld. Verder
wilde men de komende jaren niet gaan, hoewel elk jaar verschillende par
lementsleden daarop aandrongen.181 Op 5 november 1947 had minister Van
M aarseveen een gesprek met de groep-F 221. Haar eisen werden af
g ew e z en .182 In 1948 hadden de F-221'ers er genoeg van en gingen zij als
pressiegroep (de Kring van oud-ambtenaren F 221) aandringen op rechts
herstel en revisie van zuiveringsuitspraken.
In november 1949 kwam de kwestie van de F-221'ers in de Tweede Ka
mer uitgebreid ter sprake. G. Ritmeester (VVD), die als burgemeester in
oorlogstijd in het verzet terecht was gekomen, pleitte voor meer mogelijk
heden voor deze groep om tot rechtsherstel te komen en voor een billijker
pensioenregeling. H.K.J. Beernink (CHU) en J. Fokkema (ARP), drongen
vervolgens aan op aanvulling van leemten in het recht van beroep. H. van
Sleen (PvdA) sloot zich hierbij aan. De KVP'er H.M.J. Dassen stelde vast dat
besluit F 221 een faux-pas van de noodwetgever was, 'een juridisch mon
strum vanwege de zeer elastische maatstaven, die men daarbij heeft inge
voerd'. De F-221'ers werden volgens hem te snel met politieke delinquen
ten vereenzelvigd, terwijl praktisch de hele groep uit politiek goede Neder
landers bestond. Hij pleitte voor een tegemoetkomende houding. Zo zou
den w achtgeldjaren meegeteld moeten worden in verband met de pen
sioenopbouw. Dit was tot dan toe niet het geval. Minister Teulings van Bin
nenlandse Zaken, die Van Maarseveen was opgevolgd, wilde de F-221-problem atiek niet geheel los zien van de zuiveringen, zoals zijn partijgenoot
Dassen deed. Het beroepsrecht voor alle gevallen wees hij af, omdat dit
volgens hem zou neerkomen op een algemene herzuivering. De minister
wilde een tegemoetkomende houding overwegen, maar wees er fijntjes op
dat dit wèl een zaak van de ministerraad was.183
Twee maanden later sloot de Eerste Kamer zich aan bij de kritiek uit de
Tweede Kamer. Witteman pleitte op 23 februari 1950 voor het invoeren van
een mogelijkheid tot revisie voor incidentele gevallen. De kans dat de hele
zuivering dan opnieuw zou plaatsvinden was volgens hem alleen in
theorie aanwezig. In de praktijk zou het niet zo’n vaart lopen. Degenen die
in het gelijk werden gesteld, zouden daarnaast in hun pensioenrechten
moeten worden hersteld.184
Drees blokkeert Teulings
De dag voordat Teulings Witteman zou antwoorden, probeerde hij toch nog
iets uit het vuur te slepen. Op 27 februari stelde hij in de ministerraad voor
om de beslissingen over het pensioen voor ontslagen F-221-ambtenaren te
herzien. Van Maarseveen, die was verhuisd naar Overzeese Gebiedsdelen,
549

Hoofdstuk V Het rustige tuintje van rechter Wijers

viel hem bij en wees op een positieve houding van de Raad van State.
Joekes stelde voor in eerste instantie degenen te bekijken die meer dan tien
dienstjaren hadden of waarbij sprake was van bijzondere gezinsomstandig
heden. Nadat Van Schaik ook in deze gevallen tot voorzichtigheid had ge
maand, sprak Drees zijn veto uit: '(.••) betrokkenen hebben in het algemeen
de Duitsers geholpen, in het bijzonder ook bij maatregelen, die de dood van
velen tengevolge hadden en bij de uitplundering van ons land.’ Hij meen
de dat deze gevallen zeer mild beoordeeld waren en wilde niet verder gaan
dan maximaal 70% voor ambtenaren met meer dan vijftien dienstjaren. De
Raad ging akkoord met Drees. De volgende dag antwoordde Teulings de
Eerste Kamer dat het grote gevaar van de door Witteman voorgestelde revisie-procedure daarin school dat men sinds 1945 'veel milder geworden
(was) en spoediger geneigd fouten met de mantel der liefde te bedekken'.
Hij vreesde verder dat de Raad van State overstelpt zou worden met revisieverzoeken, niet alleen van F-221'ers. De bestaande procedure waarbij revisieverzoeken konden worden ingediend bij het m inisterie van Bin
nenlandse Zaken achtte hij voldoende. Binnenlandse Zaken kon bij nova
of grove fouten tot een nieuw onderzoek besluiten. Witteman was m et dit
antwoord niet helemaal tevreden. Het feit dat men milder geworden was,
was volgens hem juist een argument om de mogelijkheid van revisie te
verruimen. Hij drong nog aan op volledig financieel herstel voor degenen
die ten onrechte eervol ontslagen waren, maar Teulings kon de Kamer geen
toezeggingen doen.185
De minister gaf zich echter niet gewonnen. Hij vreesde dat in het ’barmhartigheidsjaar 1950', de roep om rechtsherstel en revisie voor gezuiverde
ambtenaren zou aanzwellen en verwachtte dat bij de behandeling van zijn
begroting voor 1951 hierover een motie zou worden ingediend. Op 25
september stelde hij de ministerraad voor wachtgeldjaren te laten meetellen
voor het pensioen, en de aan de verschillende ministeries gerichte verzoe
ken om revisie welwillend te bekijken.186 Dit zou het parlement moeten
worden aangeboden in ruil voor het afzien van de eis dat in alle gevallen
een beroepsmogelijkheid moest openstaan. Drees wilde echter niet dat alle
F-221-zaken opnieuw bezien zouden worden. Teulings moest de Kamer
maar antwoorden dat men jarenlang op de hoogte was van de zuiveringsm aatregelen en thans niet moest aandringen op w ijzigingen. Spitzen,
Lieftinck, Van Schaik en Mansholt wensten geen revisie, behoudens bijzon
dere nova. De laatste, die evenals Drees in het verzet actief was geweest,
wees een mildere houding in de pensioenkwestie nog eens nadrukkelijk
van de hand. Teulings mocht de Kamer tegemoet treden met de toezegging
dat bijzondere aandacht aan herplaatsing zou worden geschonken.187
De minister van Binnenlandse Zaken had de situatie juist ingeschat. De
F-221'ers kwamen in het middelpunt van de belangstelling te staan. Bij de
algemene beschouwingen in oktober 1950 drong de KVP er bij Drees op aan
de vóór de oorlog verdiende pensioenrechten onverlet te laten. Daarnaast
m aakte deze partij bezwaar tegen het feit dat F-221'ers praktisch niet
herplaatst konden worden. De m inister-president antwoordde dat velen
reeds herplaatst waren, ofschoon men geen 'recht op wederaanstelling' had.
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Het vervallen van pensioenaanspraken achtte hij niet onrechtvaardig: de
Pensioenwet 1922 kende een soortgelijke regeling.188 Romme nam hiermee
geen genoegen. Een voorafgaande algemene regel was toch wel totaal iets
anders dan een maatregel achteraf, waarbij een streep werd gehaald door
verdiende pensioenen. Hij bleef erbij dat het beleid van herplaatsing onvol
doende was en dat de overheid juist hier het goede voorbeeld moest geven
door de christelijke barmhartigheid te beoefenen. Drees antwoordde dat de
gedragingen van politieke delinquenten van dien aard geweest konden zijn
dat ze niet meer voor een bepaalde functie in aanmerking kwamen. In de
pensioenkwestie was de regering al coulant genoeg geweest. De staat mocht
zich immers ontslagen achten van financiële verplichtingen jegens poli
tieke delinquenten.189
De discussie werd een maand later voortgezet bij de behandeling van de
begroting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Als gevolg van
het ministerraadsbesluit van 25 september had Teulings de F-221'ers bijzon
der weinig te bieden.190 Hij waarschuwde voor legendevorming die elke F221’er tot slachtoffer maakte. Zijn bezwaren tegen een 'herzuivering' hield
hij staande, maar de w achtgeldkwestie wilde hij opnieuw bestuderen.
Hierop kwam Ritmeester met een nieuw argument. In België stond name
lijk een totale herziening van de zuivering op stapel en ook in Frankrijk
wilde men op korte termijn 40.000 zuiveringen herzien. Gingen de Neder
landse voorstellen ten aanzien van weggezuiverde slappe ambtenaren wer
kelijk even ver? De minister wilde echter niet naar het buitenland kijken:
'Wij kunnen veilig onze eigen boontjes doppen.' De verwachte motie bleef
uit. Het debat werd afgesloten met een dissonant uit de mond van Gortzak:
'(...) dit pleiten voor mensen van wie de overgrote meerderheid (...) zich
met opzet in de bezettingstijd niet juist heeft gedragen, doet mij altijd een
beetje wrang en vreemd aan. Als de minister nu zegt dat het toepassen van
een nieuwe rechtsnorm (barmhartigheid in plaats van de strengheid uit de
jaren 1945 en 1946, JvM ) grote moeilijkheden zal opleveren, dan zeg ik, dat
hij een koekje krijgt van eigen deeg, aangezien een dergelijke wijziging van
de rechtsnorm en onder de mom van barm hartigheid ten aanzien van
politieke delinquenten door de Regering is aanbevolen.’191
In januari 1951 vond Rommes oproep tot barmhartigheid navolging in
de Eerste Kamer, en opnieuw wees de regering herstel in pensioenrechten
van de hand.192 Sinds april 1947 was Drees geen millimeter opgeschoven, en
al meer dan vier jaar weerstond de minister-president de druk, vooral van
KVP-zijde. Hij meende blijkbaar dat aan overheidsdienaren hoge eisen
m ochten worden gesteld omdat zij een bijzondere verantwoordelijkheid
hadden. Daarom vooralsnog geen lichtvaardige barm hartigheidspolitiek
voor slappelingen onder hen.
Herstel in rechten
Krachtens uitspraak van de Bijzondere Raad van Cassatie, de Bijzondere
Gerechtshoven en de tribunalen en krachtens een beschikking tot voor
waardelijke buitenvervolgingstelling door de procureurs-fiscaal konden po551
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litieke delinquenten bepaalde burgerrechten ontnomen worden (vgl. art. 28
Wetboek van Strafrecht). Na afloop van de zuivering (in ruime zin) waren
ongeveer 95.000 mensen uitgesloten van een overheidsbetrekking, 2500
mensen mochten bepaalde beroepen niet meer uitoefenen en 86.000 Neder
landers mochten niet meer als raadsman of gerechtelijk bewindvoerder op
treden. Daarnaast was 92.000 mannen het recht ontzegd om bij de gewa
pende macht te dienen en waren 127.000 personen het actief en passief kies
recht kwijt (ruim 2% van het electoraat).193
Het was met name de STPD die al in de periode van het kabinet-Beel aan
drong op herstel in rechten van politieke delinquenten. Zij kreeg bijvoor
beeld gedaan, dat de overheid vanaf juni 1947 politieke delinquenten die
uitgesloten waren van een overheidsbetrekking weer in dienst nam op een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De politie en het onderwijs wer
den hiervan uitgezonderd. In 1947 vroeg de STPD de ministers van Oorlog
en Marine en van Justitie om jeugdige politieke delinquenten het recht om
bij de gewapende macht te dienen terug te geven.194 Een jaar later stelde de
minister van Oorlog een commissie in die moest bestuderen of politieke
delinquenten die op 1 januari 1945 nog geen achttien jaar waren, hun recht
op dienstplicht moesten terugkrijgen. De commissie stelde voor om onder
meer degenen die na 1944 achttien jaar geworden waren in hun recht te her
stellen. De woorden onder meer duidden erop dat herstel voor anderen ook
mogelijk was. Schokking schatte dat het om totaal 1800 jeugdigen ging,
waarvan ongeveer de helft voor herinlijving in aanmerking kwam.195
De hernaturalisatie van de tienduizenden die door dienstneming bij de
vijand de Nederlandse nationaliteit waren kwijtgeraakt, liet veel langer op
zich wachten. Ook op dit terrein was de STPD actief. Tendeloo stelde in 1947
een commissie ad hoc voor die de beoordelingen van het verlies van het
N ederlanderschap m eer zou m oeten stroom lijnen. Dit had geen resul
taat.196 In de kabinetsperiode Drees-Van Schaik vond, zoals we zagen, de
verm ogensrechtelijke ontvijanding plaats (tot ƒ5000) van deze groep. De
volgende stap die gezet werd had betrekking op de hernaturalisatie van
vrouwen die hun Nederlandse nationaliteit verloren hadden omdat zij met
een Duitser waren getrouwd of omdat hun echtgenoot door dienstneming
bij de vijand statenloos geworden was. Zoals eerder gezegd: in de Neder
landse wetgeving van die tijd volgde de vrouw de nationaliteit van de man.
Daarna werd een regeling getroffen voor de zogenaamde F-278'ers: buiten
landse vrouwen die na 10 mei 1940 met Nederlanders getrouwd waren. Uit
vrees voor toestroming van Duitse vrouwen na de bevrijding werd alle bui
tenlandse vrouwen de Nederlandse nationaliteit ontnomen of onthouden
bij KB F 278 van 17 november 1945. Na aandrang van vooral de vrouwe
lijke leden in het parlement, beloofden Van Schaik en W ijers respectieve
lijk in september en december 1949 dit besluit in te trekken, zodat elke
buitenlandse vrouw die met een Nederlander huwde of gehuwd was weer
automatisch de nationaliteit van de man kreeg.197 Dit had plaats op 6 de
cember 1950. Burger en Wttewaall van Stoetwegen drongen aan op verder
gaande stappen ten behoeve van vrouwen van statenloos geworden ex-Nederlanders. Struycken beloofde een 'soepele ontvijanding' voor de betrok552
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kenen, zodat ze hun vermogen konden terugkrijgen van het Beheersinsti
tuut.198
Teveel staten lozen
Met de naturalisatie van statenloos geworden Nederlanders ging het intus
sen veel moeizamer. Wijers meldde op 4 december 1948 dat het vraagstuk
een onderwerp van studie vormde, nadat de KVP had aangedrongen op een
oplossing. De CPN bleef een fel tegenstander van hernaturalisatie, maar ook
politici uit andere partijen, zoals Van Heuven Goedhart (PvdA) en Mole
naar (VVD), wilden er niets van weten. In april 1949 betoogde het PvdAkamerlid Tjeenk Willink, in navolging van de KVP en het dagblad Trouw
van 17 september 1948, dat het aantal statenlozen in strijd was met het ka
rakter van de rechtsstaat en bovendien zeer hoge kosten met zich mee
bracht. Zij stelde collectieve naturalisatie voor. De minister onderkende het
probleem, maar achtte de tijd nog niet rijp voor een oplossing langs de
lijnen die Tjeenk Willink schetste. In juni 1949 richtte de Raad van Bijstand
van de STPD een brief aan minister Wijers persoonlijk, die zelf deel had
uitgemaakt van deze raad. Hierin werd aandacht gevraagd voor de proble
men van de statenloze politieke delinquenten. Een paar maanden later kon
digde de minister inderdaad een wetsontwerp aan dat het verlies van het
Nederlanderschap ongedaan zou maken.199
W aarschijnlijk omdat ze vreesde dat dit ontwerp enige tijd op zich zou
laten wachten, probeerde Tendeloo op 19 december 1949 de m inister nog
eens de ernst van de situatie onder ogen te brengen: 'Deze lieden krijgen
geen steun omdat zij geen Nederlanders zijn; zij krijgen geen visum en
kunnen dus niet emigreren. De meesten van hen hebben geen eigen huis
meer (...). Er zijn ook vele moeilijkheden in de gezinnen, waarmede zij sa
menwonen. Er blijken onder hen velen te zijn, die op zolderkamers wonen.
N aar ik vernomen heb, zijn er ook bij, die de nachtasyls bevolken.' Zij
kwam tot de slotsom dat deze categorie in z'n geheel binnen het Nederlands
verband moest worden teruggebracht. Daarnaast pleitte zij voor een speciale
vorm van reclassering en toezicht, speciale arbeidsbem iddeling en het
scheppen van emigratiemogelijkheden. Wijers antwoordde: 'Wij zijn daar
mee bezig. Er is een daartoe strekkend wetsontwerp in vergevorderde staat
van voorbereiding.'200
W ijers plannen bleven echter steken bij de ministerraad. Op 13 maart
1950 werd er over vergaderd. Het voorstel werd aangehouden. Precies een
maand later hield Witteman in de Eerste Kamer een vurig pleidooi voor
een wetsontwerp dat de statenloosheid van tienduizenden zou beëindigen:
'Men kweekt in de boezem van het volk een groep ontevredenen en rechte
lozen, die niet anders dan ontbindend kan werken op de volkskracht.' Weer
kon Wijers niet meer beloven dan dat hij zijn best zou doen. Op 5 augustus
1950 stelde het CHU-kamerlid Beernink Struycken de vraag of deze mis
schien van plan was de minder ernstige gevallen het Nederlanderschap te
rug te geven. Naar aanleiding van deze vraag legde Struycken een con
ceptnota voor aan de ministerraad. De notulen vermelden slechts dat het
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bezwaar van minister Stikker tegen een wijziging van het beleid op dit punt
onveranderd was en dat de minister van Justitie maar moest antwoorden
dat hierover nog overleg gaande was.201
Struycken deed op 4 december 1950 in de ministerraad een voorstel tot
vereenvoudigde naturalisatie. Stikker wilde de zwaar gestraften van elke
regeling uitzonderen. Lieftinck gaf er de voorkeur aan om de verzachtingen
vooral van toepassing te laten zijn op de kinderen van de statenlozen.
Struycken wees erop dat in België een soortgelijke regeling bestond als hij
voorstelde. Zijn ontwerp werd deze keer wèl aanvaard. Een paar dagen later
liet Struycken de Tweede Kamer weten dat het in zijn bedoeling lag 'om bij
wijze van noodvoorziening verlies van Nederlanderschap, teweeggebracht
door vreemde krijgs- of staatsdienst - ook voor oud-Spanjestrijders - in rui
me mate ongedaan te maken'. De regeling zou in eerste instantie gericht
zijn op ongeveer 65.000 statenloze mannen, vrouwen en kinderen. Onder
hen w apendragers en hun fam ilieleden, m aar ook zo'n 5000 andere
gevallen. De mannen die dienst hadden genomen bij de vijand waren vol
gens de minister wèl 'slechte zonen geweest, maar ze zijn en blijven van
ons’. Daarnaast zouden oud-Spanjestrijders kunnen profiteren. De eersten
kregen hun burgerrechten niet terug, de laatsten wel. Op 6 april 1951 diende
de opvolger van Struycken een wetsontwerp in waarbij statenloosheid met
één pennestreek zou worden opgeheven. Nadat een ruime meerderheid in
de Tweede Kamer hiertegen bezwaar had gemaakt en de minister van Justi
tie een individuele toetsing in het ontwerp had opgenomen, kwam uitein
delijk pas in 1953 een wet tot stand die vereenvoudigde naturalisatie van
statenlozen mogelijk maakte. In 1959 hadden 8300 mensen op grond van
deze wet het Nederlanderschap teruggekregen.202
Het teruggeven van alle in artikel 28 van het Wetboek van Strafrecht ge
noemde rechten aan politieke delinquenten zou ook een langdurige kwestie
worden. Nadat in de Eerste Kamer was aangedrongen op het teruggeven
van het actief en passief kiesrecht verklaarde Wijers in april 1949 dat het
nog ’te vroeg (was) om te generaliseren en te tijdrovend om te individua
liseren (...). Intussen acht (ik) "in lichte gevallen" wel termen aanwezig om
verzoeken tot herstel in rechten van degenen te wier aanzien een redelijke
verwachting aanwezig is, dat zij niet opnieuw met de m aatschappelijke
orde in botsing zullen komen en voor wie een herstel in rechten een
concreet aanwijsbaar reclasseringsbelang betreft, in gunstige overweging te
nemen. In een vrij groot aantal gevallen is het reeds geschied.' Kolff
steunde de minister. Hij meende dat het ogenblik voor een generale maat
regel nog niet was aangebroken. Daarentegen pleitte Tjeenk W illink voor
een collectief herstel in rechten, zo snel mogelijk.203
Een paar weken later verscheen de brochure H erstel in rechten van
politieke delinquenten van J.D. van den Berg. Deze auteur pleitte voor her
stel in rechten op ruimere schaal. Het zou daarbij in eerste instantie niet
moeten gaan om het herstel in politieke rechten vanwege de aard van de
delicten. Daarnaast moest het herstel een gunstbetoon blijven, waarop po
litieke delinquenten geen recht hadden en dat zeer zeker niet bedoelde hen
te rehabiliteren. J.C. van Oven schreef over deze brochure een positieve
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recensie in het N ederlands Ju ristenblad, D. H azew inkel-Suringa was in
Rechtsgeleerd Magazijn Themis uitgesproken negatief. In december 1949 liet
W ijers de Tweede Kamer weten dat een verruiming van de mogelijkheid
tot herstel in rechten voor bepaalde categorieën van politieke delinquenten
overwogen werd. W aarschijnlijk voelde hij wel voor de suggesties van Van
den Berg. Concrete plannen hebben Wijers en zijn opvolger het parlement
niet m eer kunnen presenteren. De tienduizenden wie het kiesrecht
ontnomen was, mochten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in
1958 weer stemmen.204
Beroofd...
Van het onder beheer gestelde vermogen van politieke delinquenten was
veel verdwenen of verkocht door het Beheersinstituut. Dit instituut was
namelijk bevoegd om bepaalde kostbare vermogensbestanddelen te verko
pen of om schaarse goederen uit de boedels van politieke delinquenten ter
beschikking te stellen aan oorlogsslachtoffers. In het geval dat er iets ver
kocht werd, gebeurde dat vaak tegen erg lage prijzen. De politieke delin
quent kreeg de opbrengst van deze verkopen als hij vrijgelaten werd. Een
steen des aanstoots werd nog gevormd door de 'afstandsclausules' die de po
litieke delinquenten getekend hadden. Om voor voorwaardelijke buitenvervolgingstelling in aanmerking te komen werden de betrokkenen door
het Openbaar Ministerie verplicht afstand te doen van bepaalde bij het NBI
opgeslagen en daarna door de regering gevorderde goederen. Aanvankelijk
betrof dit alleen het recht op terugvordering, maar later impliceerde dit
tevens afstand van het recht op een schadevergoeding. Op 6 april 1949 nam
minister W ijers enigszins afstand van deze praktijk: er kon enkel van af
stand van het recht op schadevergoeding sprake zijn als de politieke delin
quent daarmee uitdrukkelijk had ingestemd.205
Ook hier was de eerste stap in de richting van een mildere behandeling
gezet door de STPD. In de loop van 1946 kreeg de Stichting het recht van
toewijzing van bij het NBI opgeslagen goederen aan daarvoor in aanmer
king komende politieke delinquenten. Hierbij paste de regering de kunst
greep toe om bij beschikking van 6 mei 1946 alle in beslag genomen meubi
lair en roerende goederen achteraf te vorderen! In juni 1948 hadden bijna
16.000 toewijzingen van opgeslagen huisraad en lijfgoederen plaatsgevon
den.206 Een volgende stap was in december 1947 genomen, toen de Tweede
Kamer een motie-Tendeloo aannam, waarin onder meer gevraagd werd om
de instelling van plaatselijke klachtencom m issies voor N BI-zaken.207
Vervolgens werd in oktober 1950 de Wet overheidsaansprakelijkheid bezettingshandelingen aangenomen. Deze wet bevatte weliswaar een artikel 13
dat de overheidsaansprakelijkheid uitsloot voor schade die vóór 1 maart
1946 aan door het NBI (een overheidsinstelling) beheerde roerende zaken
was toegebracht, maar kwam in artikel 14 met de mogelijkheid dat in deze
gevallen tóch een tegemoetkoming van overheidswege zou kunnen wor
den toegekend. Voor het jaar 1951 trok Lieftinck hiervoor ƒ7 miljoen uit.208
De vergoeding van de geleden schade door bijvoorbeeld diefstal door de
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arrestatieploegen van de Binnenlandse Strijdkrachten of door het personeel
van interneringskampen zou volgens dezelfde normen plaatsvinden als de
vergoeding aan oorlogsslachtoffers.209
Bij de totstandkom ing van de Wet overheidsaansprakelijkheid bezettingshandelingen bleek dat de Tweede Kamer zeer grote bezwaren had tegen
het eerste ontwerp dat haar werd voorgelegd. Zij dwong nader mondeling
overleg met de verantwoordelijke ministers af, dat plaatsvond op 19 no
vember 1948. Een van de punten betrof de schadeloosstelling voor in beslag
genomen en gevorderde goederen van politieke delinquenten (art. 15). Het
ging hier dus om iets anders dan de tegemoetkoming of schadevergoeding
van artikel 14. Op aandringen van de Kamer stemden de ministers Wijers
en Lieftinck toe in een gunstiger schadeloosstelling voor ten onrechte
gedetineerden wier huisraad en kleding gevorderd waren. Verder hielden
de ministers vast aan hun standpunt dat politieke delinquenten 'wat hun
na de bevrijding overkomen was aan hun eigen daden te wijten hadden’.
Van een normale schadeloosstelling kon geen sprake zijn, omdat deze lie
den dan in een gunstiger positie kwamen te verkeren dan oorlogsslacht
offers.210
Tijdens de debatten in de Tweede Kamer bleek Van der Feltz (CHU) on
overkomelijke bezwaren te hebben tegen een beperking van de overheids
aansprakelijkheid voor ’bevrijdingshandelingen’. Voor J. Algera (ARP) was
dit 'zwaar te verteren' en Bachg sprak van 'donkere vlekken’ in het wets
ontwerp. Curieus was dat de regering erkende dat zij formeel wèl aanspra
kelijk was voor onrechtmatige daden en beheersdaden van het Militair Ge
zag en het Beheersinstituut, maar dat bijzondere omstandigheden het rede
lijk maakten dat die aansprakelijkheid beperkt werd. De overheid disculpeerde zichzelf met een beroep op overmacht. Dit verweer was juridisch
uiterst zwak en werd in het parlement fel bestreden. De overheid kon zich
bijvoorbeeld niet disculperen voor onrechtmatige daden van haar onder
geschikten en voor rechtmatige beheersdaden was een beroep op overmacht
al helemaal ongegrond. Tendeloo vond in eerste instantie de in artikel 14
genoemde tegemoetkoming bij wijze van gunst nauwelijks aanvaardbaar.
Ook Algera en Bachg maakten hun instemming min of meer afhankelijk
van de praktische toepassing van artikel 14. Maar Lieftinck hield de hand op
de knip. Hij was niet bereid het parlement verder tegemoet te komen. Tij
dens het debat liet W ijers zich nog ontvallen: ’De regering zou niets liever
doen dan (...) een recht op volledige betaling verzekeren, maar wij moeten
rekening houden met ’s lands financiën en kunnen mede daarom niet
verplichtingen erkennen, die rechtens niet op de Staat rusten.'211 Veel
kamerleden trokken hieruit de conclusie dat Wijers voor Lieftinck gezwicht
was.
De behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 10 en 11 oktober 1950.
Molenaar betoogde ondermeer dat er geen enkele reden was om politieke
delinquenten niet volledig schadeloos te stellen voor datgene wat ge
vorderd was. 'Een dergelijke strafrechtelijke veroordeling geeft geen enkel
recht de getroffene nu ook nog in zijn burgerlijke rechten aan te tasten.’ Hij
en Reijers meenden dat de beperking van de overheidsaansprakelijkheid
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voor 'bevrijdingshandelingen' een grove afwijking van het geldende recht
was met als enig doel de schatkist te ontzien. Minister Struycken gaf niet
toe. Hij wees erop dat zeker 80% van de betreffende goederen bij oorlogs
slachtoffers terechtgekomen waren: een pleister op de wonde. Opnieuw
beriep de minister zich op de chaotische toestanden van vlak na de oorlog.
Uit eigen ervaring vertelde hij: 'Ik heb b.v. toen wel in Breda geprobeerd
enige regeling te treffen: de wijkhoofden van de Orde Dienst zouden voor
de bewaking zorgen van de huizen, die verlaten waren of zouden worden.
Die bewaking was erg moeilijk, want op een gegeven m oment deed de
Poolse commandant een beroep op degenen, die wapens konden dragen,
om als infanterie mee te doen bij bepaalde operaties. In verschillende
sectoren viel de bewaking uit. Ik heb toen een stedelijk bureau opgericht tot
administratie der roerende goederen (...). Er waren in de stad tien, vijftien,
twintig duizend mensen, die geen onderdak meer hadden (...). Men zette de
mensen in de onbewoonde huizen, omdat het niet anders kon en omdat
het het beste middel was om ten minste enigermate bewaking te hebben.
Om enig zicht te hebben op wat in die huizen stond, werd een globale
inventaris opgemaakt, welke degenen, die in het huis kwam, moest teke
nen, doch waarvan hij zo min mogelijk kennis mocht hebben, omdat hij
anders zou weten, wat er niet op stond en dat zou kunnen meenemen. Op
deze wijze werd gepoogd iets te doen om de roerende goederen te redden en
door suggesties van controle verantwoordelijkheden te leggen. Wanneer
men toen had gezegd: M ijnheer, u bent een orgaan van de Nederlandse
Overheid en voor alles, wat er zoek is of verkeerd is gedaan, zal men u of
uw Overheid aansprakelijk stellen, dan had ik natuurlijk gezegd: Dan doe
ik niets meer, of: doe het dan zelf.’
Het betoog van Struycken overtuigde W itteman wel, maar zijn partij
genoot jhr. G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck niet. Het feit dat destijds de
volksvertegenwoordiging buiten werking was gesteld door de overheid, ter
wijl die overheid nu de hulp van diezelfde volksvertegenwoordiging inriep
om de zaak recht te trekken door de verantwoordelijkheid voor instel
lingen die zij zelf in het leven had geroepen uit te sluiten, was voor Ruijs
onverteerbaar. Uiteindelijk kwam het op een stem m ing aan. Alle aan
wezige leden van de CHU, de VVD en de CPN en één KVP'er (Ruijs) stem
den tegen het wetsontwerp. De rest van de KVP was vóór. Dit gold ook voor
alle aanwezige leden van de PvdA en de ARP, die hun mond niet hadden
opengedaan.212
... en ten onrechte gedetineerd
Zoals de Wet overheidsaansprakelijkheid bezettingshandelingen de ernstig
ste uitwassen op het terrein van de 'economische Bijltjesdag' juridisch en
financieel moest rechtbreien, zo moest het vrijwel tegelijkertijd behandelde
wetsontwerp nr. 762 (Regelen tegemoetkoming aan personen die ten on
rechte als politieke delinquenten zijn behandeld voor schade, ten gevolge
van voorlopige hechtenis geleden) dit doen voor de missers in het vervol
gingsbeleid van de bijzondere rechtspleging. Het betrof hier geen onrecht
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matige overheidsdaden, omdat de verdenking van enig strafbaar politiek
feit op zichzelf voldoende grond vormde om een verdachte tegen wie 'ern
stige bezwaren’ gerezen waren in bewaring te stellen. Achteraf kon echter
blijken dat de detentie ten onrechte had plaatsgevonden. In het gewone
strafrecht had de ten onrechte gedetineerde dan weliswaar geen recht op
schadevergoeding, maar kon de rechter hem toch een tegemoetkoming toe
kennen op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering. Bij de
bijzondere rechtspleging ontbrak deze mogelijkheid. Het op 18 maart 1948
ingediende wetsontwerp 762 moest dit goed maken.
Voordat het ontwerp werd ingediend had m inister van Justitie Van
Maarseveen op 19 januari 1948 het groene licht gekregen van de minister
raad. Drees had als eis gesteld dat het moest gaan om een facultatieve te
gemoetkoming. Lieftinck wees op de hoge kosten, maar de minister van
Justitie kon hem geruststellen. De laatste verwachtte zo'n 1000 verzoeken,
waarvan er ongeveer 150 zouden worden toegewezen. Totale kosten: tussen
ƒ500.000 en ƒ1 m iljoen.213 Op grond van het oorspronkelijke wetsontwerp
zou een tegemoetkoming van ƒ5 per dag kunnen worden toegekend aan
elke gedetineerde die blijkens een uitdrukkelijke beslissing van strafrechter,
tribunaal of Openbaar M inisterie rechtens geen verw ijt kon worden
gemaakt. Dit hield in dat alle tot november 1945 vrijgelatenen buiten het
ontwerp vielen, omdat zij doorgaans zonder zo'n uitdrukkelijke beslissing
waren vrijgelaten. Volgens Wijers betrof dit vooral ex-gedetineerden in het
zuiden van het land, dat vele maanden eerder bevrijd was dan het noorden.
De exacte omvang van deze groep is moeilijk na te gaan, maar moet liggen
tussen 24.000 en 54.000 personen.214
De vaste kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht stelde op 16 oktober
1948 haar VV vast: de opzet van het ontwerp was te beperkt en de tegemoet
koming te laag. Iedereen die aannemelijk kon maken dat hij ten onrechte
gedetineerd was geweest, zou volgens de commissie eigenlijk onder de rege
ling moeten vallen. De commissie verwachtte geen honderden maar dui
zenden verzoeken. Wijers antwoordde dat hij, na overleg met Lieftinck, al
leen bereid was om de tegemoetkoming van ƒ5 per dag te verhogen naar ƒ8.
De andere eisen van de vaste kamercommissie wees hij van de hand. Zij
vergden volgens de minister in feite een nieuw onderzoek van alle lichte
gevallen op basis van weinig nauwkeurige dossiers. Dit was ondoenlijk.215
De Kamer was hiermee niet tevreden en wenste nader mondeling overleg.
Dit overleg vond plaats in het voorjaar van 1949.
De vaste kamercommissie wist slechts drie schamele toezeggingen te ont
futselen.216 Met name minister Lieftinck, verantwoordelijk voor alle zaken
die te maken hadden met oorlogsschadevergoeding, hield het been stijf. Op
30 september 1949 werd het wetsontwerp in de Tweede Kamer aan de orde
gesteld. Onder invloed van J.H. Scheps (PvdA) ging het debat plots in een
heel andere richting. Deze oud-verzetsstrijder stak een emotioneel betoog af
waarin hij tot de conclusie kwam dat er twee mogelijkheden waren: 'De
Staat vergoedt integraal alle schade aan alle slachtoffers, Joden en Chris
tenen, onschuldige strijders van het verzet, gijzelaars, degenen die onder de
bombardementen geleden hebben, en de ten onrechte gedetineerden.' Of:
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'De Staat wijst deze vorm van vergoeding hoe ook geformuleerd, radicaal af
en laat dit op alle groepen gelijkelijk slaan.’ Wanneer voor de eerste moge
lijkheid gekozen werd, zouden alle slachtoffers in een wettelijke regeling
moeten worden ingepast. Deze regeling zou het karakter van sociale hulp
moeten krijgen en het geld dat met het ontwerp 762 gemoeid was, moest
dan in een fonds terechtkomen waaruit deze hulp betaald zou worden.
Scheps typeerde de ten onrechte gedetineerden als 'de kwade kant van de
goede zaak van het voorkomen van de zogenaamde Bijltjesdag' en 'de stuk
geslagen eieren, nodig om de ommelet van het nieuwe, het herstelde recht
te doen bakken’. Ook zij konden volgens hem aanspraak m aken op een
passende sociale voorziening, maar niet als eerste en (voorlopig) enige
groep.217
Terpstra (ARP) wees de suggestie van Scheps van de hand. Omdat de
geleden schade voor de diverse groepen een verschillende oorzaak had, was
een uniforme regeling eigenlijk niet mogelijk. Hij betreurde het dat de rege
ring de verschillende grenzen voor de tegemoetkoming niet wat ruimer
had gesteld. Scheps' partijgenote Tendeloo sloot zich aan bij Terpstra. Zij
meende dat Scheps zich te veel had laten leiden door de 'achtergedachte' dat
er toch wel 'iets mis' was aan de ten onrechte gedetineerden. Bachg toonde
zich zeer tevreden over de veranderingen die het mondeling overleg had
opgeleverd. Hij sloot zich aan bij Terpstra en vreesde dat Scheps 'toch al te
veel ruimte heeft gelaten aan een neiging om het mensdom in te delen in
blanke lammeren en zwarte schapen’. De KVP'er betreurde de mate waarin
de Kamer bezwaar had gemaakt tegen het ontwerp en benadrukte de morele
betekenis ervan. Wttewaall van Stoetwegen (CHU) waardeerde de voorge
stelde regeling als een - weliswaar onvolkomen - poging door de Neder
landse staat om recht te doen. Zij maakte bezwaar tegen het feit dat diege
nen die door het Militair Gezag gearresteerd en vrijgelaten waren, buiten de
werking van het ontwerp vielen. 'Alleen op de overweging, dat door ver
werping van dit ontwerp helemaal niemand iets zal krijgen, kan ik dit
goedvinden', aldus de freule. Van Dis (SGP) vond de regeling veel te schriel
en tot een te kleine categorie beperkt en ook voor Ritmeester (VVD) ging
het ontwerp niet ver genoeg. De communist Haken daarentegen sloot zich
aan bij Scheps en ging zelfs verder. Volgens hem waren rondom de bevrij
ding m eestal mensen opgepakt, waaraan 'een vlekje' was. Hij voelde er
niets voor om deze mensen voor een tegemoetkoming in aanmerking te
laten komen. Misschien was dit dan wel juridisch niet in orde, maar zijn
eigen rechtsgevoel verzette zich hiertegen.218
Minister Wijers waarschuwde Scheps dat wanneer men zich begaf in de
richting van een vergoeding van immateriële schade aan verzetsslachtoffers, men toch wel een gevaarlijke weg betrad. 'Begint men er mee, dan
zal het uiterst moeilijk zijn een grens te trekken en buitengeslotenen zullen
zich verongelijkt voelen.’ Lieftinck onderkende het conflict van rechtsover
tuigingen, maar handhaafde de 'bescheiden tegemoetkoming'. Dit was voor
hem trouwens de limiet! Scheps gaf zich niet gewonnen. Hij kreeg de steun
van zijn partijgenoot Burger. De PvdA bevond zich in een moeilijke positie
omdat haar juridisch specialiste, Tendeloo, zich achter het ontwerp had
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gesteld. Burger karakteriseerde het regeringsvoorstel eerst als ’zo iets van
een dode mus' en diende vervolgens een motie in waarin gevraagd werd de
behandeling van wetsontwerp 762 stop te zetten totdat voor andere catego
rieën oorlogsslachtoffers een nadere tegemoetkoming zou bestaan.
Opm erkelijk was dat Tendeloo deze motie mede ondertekende. Bachg
constateerde dat er van een synthese tussen de standpunten van Scheps en
Tendeloo geen sprake was en verklaarde zich tegen de motie. Terpstra en
Wttewaall van Stoetwegen verkozen 'deze vogel in de hand boven de tien
vogels in de lucht, die de heer Burger hier heeft opgelaten’. Lieftinck ont
raadde de 'onoverwogen m otie’ waarin volgens hem de suggestie besloten
lag dat verschillende categorieën oorlogsslachtoffers door de regering onvol
doende zouden zijn geholpen: 'Ik meen, dat een dergelijke motie, zonder
een nader debat over deze aangelegenheid, waarbij de Kamer de Regering in
gebreke kan stellen en de Regering de gelegenheid krijgt zich daaromtrent te
verantwoorden, ten stelligste ontraden moet worden.' Ondanks een laatste
bewogen rede van Scheps en de oproep van Burger om het rechtsgevoel te
laten prevaleren boven het formeel-juridische, werd de motie-Burger afge
stemd. Alleen de PvdA en de CPN stemden voor. Het wetsontwerp werd
vervolgens aangenomen met de steun van vijf PvdA-Ieden: Tendeloo, R.
van der Brug, J. Schilthuis, H.J. van den Born en J. Emmens.219
In de Eerste Kamer bleek het verzet van de PvdA gebroken. Alle PvdAsenatoren stemden op 11 oktober 1950 vóór het ontwerp, slechts de CPN
herhaalde de argumenten van Scheps. De grootste tegenstand kwam hier
van het CHU-kamerlid Reijers. De bijzondere rechtspraak was volgens hem
één grote rechtsverkrachting en het ontwerp bood veel te weinig. Boven
dien moest niet de beveiliging der staatsfinanciën, maar het herstel van de
rechtsstaat de doorslag geven. De regering moest maar 'een andere ommelet
construeren, bereid uit frisse eieren'. Struycken was kort. De argumenten
van de CPN raakten de kern van het wetsontwerp niet en de wens van
Reijers hield in dat alles opnieuw onderzocht moest worden, 'een volslagen
onmogelijkheid'. Het ontwerp werd aangenomen. Alleen de CPN en de
CHU (met uitzondering van G. Vixseboxse) stemden tegen.220
A.D. Belinfante, die als topambtenaar van het ministerie van Justitie be
trokken was bij het mondelinge overleg tussen de regering en de vaste ka
mercommissie, heeft een aantal cijfers gepubliceerd over de resultaten van
de Wet tegemoetkoming voor ten onrechte als politieke delinquenten gede
tineerden. De cijfers stamden uit 1954, toen de termijn waarbinnen een ver
zoekschrift moest worden ingediend bijna verstreken was. In totaal ging het
om 6.398 verzoeken, waarvan er 1.528 waren toegewezen en nog negen in
behandeling waren. In totaal was een bedrag van ƒ815.798,15 uitgekeerd.221
Kampmisstanden: ’De gal loopt mij over’
In mei 1948 verscheen dominee H.W. van der Vaart Smit voor de Par
lementaire Enquêtecommissie 1940-1945. Tijdens de oorlog was deze proDuitse journalist werkzaam als hoofd van het ANP-kantoor in Den Haag.
Hij zou in maart 1950 door het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam tot
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twaalf jaar gevangenisstraf worden veroordeeld wegens hulpverlening aan
de vijand en verraad van goede Nederlanders. Na afloop van zijn verhoor
overhandigde Van der Vaart Smit een rapport over w antoestanden in
Nederlandse kampen voor politieke delinquenten aan PEC-voorzitter Don
ker en in juni 1948 ontving het ministerie van Justitie een exemplaar. Van
vele lotgenoten had Van der Vaart Smit buitengewoon schokkende oogge
tuigenverslagen van moorden en mishandelingen in kampen toegespeeld
gekregen. De Enquêtecommissie bracht de Kamer op de hoogte en het mi
nisterie van Justitie begon eind 1948 in stilte met een onderzoek naar alle
door Van der Vaart Smit genoemde feiten.222 Minister Wijers deed in het
openbaar geen nadere mededelingen hierover. Op 4 december 1948 presen
teerde hij een overzicht van de sterftecijfers in interneringskampen in de
periode januari 1947 - oktober 1948. Het aantal gedetineerden in kampen
was in deze tijd teruggelopen van 33.819 naar 3443. In totaal waren er in
deze periode precies honderd politieke delinquenten gestorven. Dit hoge cij
fer hield volgens de minister verband met het groot aantal minder validen
in deze groep, waaronder Oostfrontstrijders met chronische ziekten. Op 25
februari 1949 drong de Eerste Kamer aan op een nieuw onderzoek naar mis
standen in kampen, kort na mei 1945.223 Hierna kon het grote publiek in
diverse kranten kennis nemen van de inhoud van het rapport, aangevuld
met eigen nieuwsgaring.
Het rapport kwam in de openbaarheid via De Nieuwe Post. Trouw en Het
P arool ('in een grote en opzienbarende opmaak’) publiceerden op 2 april
1949 uittreksels uit het rapport. Trouw schreef: 'Wij hebben verhalen gele
zen over handelingen, zo erg, zo onterend voor de daders en zo vernede
rend en krenkend voor hen die ze moesten ondergaan, dat daarover niet in
het openbaar kon worden geschreven.' En: 'Is er dan toch Bijltjesdag gehou
den? In vele gevallen, ja. Er zijn mensonterende mishandelingen gepleegd,
gevangenen zijn geestelijk en licham elijk gekweld. Daarnaast zijn velen
tegen elke rechtsregel in beroofd, bedreigd en gechanteerd.'224 Het Parool
meende dat Van der Vaart Smit de feiten geen geweld had aangedaan. De
L in ie schreef op 8 april: 'De essentiële fouten dezer wraakjustitie zijn
bekend. Slechts de korst van huichelarij, die het herstel belet, moet worden
doorbroken. En dit geschiedt eerst als het volksgeweten ontwaakt.' Het link
se blad De Vlam berichtte op 9 april: 'Wij kunnen volkomen begrijpen dat
er, dadelijk na de bevrijding, in de bewaringskampen excessen begaan zijn,
maar hier is geen sprake van incidentele gebeurtenissen. Hier is de misdaad
tot een systeem geworden, precies zo als het in de Duitse concentratiekam
pen was.’ A. den Doolaard publiceerde tenslotte op 15 april een artikel in De
Linie onder de kop ’De gal loopt mij over'. Hij stelde: ’U en ik zijn als Ne
derlandse staatsburgers, aan deze gruwelen mede schuldig' en hij nodigde
elke kiezer uit om bij Tweede-Kamerleden aan te dringen op een grondig
onderzoek of een parlementaire enquête. 'Laat Nederland zich eindelijk
eens verheffen uit zijn ellendige onverschilligheid en harteloosheid, en sa
menspannen tot een daad van naastenliefde!', aldus Den Doolaard.225
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Justitie: 'Wij hebben het ook niet geweten.'

Kort na de publikaties in Trouw en Het Parool deed Wijers de senaat de
belofte dat bij elke klacht een diepgaand onderzoek zou worden ingesteld
om 'ongewenste mythevorming bij politieke delinquenten tegen te gaan’.
Hij had de indruk dat het ging om incidentele gevallen die zich vlak na de
oorlog hadden voorgedaan, soms betreurenswaardig en soms overdreven.
Nadat de kampen op 1 januari 1946 onder het directoraat-generaal van de
Bijzondere Rechtspleging waren gesteld, hadden mishandelingen zich nog
slechts sporadisch voorgedaan. In 1946 en 1947 had de vaste kamercommis
sie voor Privaat- en Strafrecht tijdens werkbezoeken aan verschillende
kampen kunnen constateren dat verbeteringen hadden plaatsgevonden. De
minister betwijfelde of een schematisch onderzoek een betrouwbaar en vol
ledig beeld zou kunnen geven. Hij riep slachtoffers op om een klacht in te
dienen bij de bevoegde instanties. 'Die gevallen zullen worden onderzocht
en waar mogelijk zullen zowel de direct schuldigen als zij, die daarvoor
verantw oordelijk zijn, worden vervolgd en ter verantw oording worden
geroepen. Hen dergelijk onderzoek hoort niet te beperkt te worden opgevat,
doch zo nodig en mogelijk tot een meer algemeen onderzoek betreffende
het betrokken kamp of gesticht te worden uitgebreid.' M inister-president
Drees sloot zich bij Wijers aan.226
Op 23 april schreef Romme een artikel ('Het kan verkeren') in de Volks
krant naar aanleiding van het rapport-Van der Vaart Smit. Hierin sloot hij
zich aan bij Wijers. Bovendien vroeg hij een totaaloverzicht van tot dan toe
uitgedeelde straffen aan degenen die zich aan misdragingen tegenover poli
tieke delinquenten hadden schuldig gemaakt. Hij deelde voorts mee dat 46
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lezers van De Linie hem geschreven hadden naar aanleiding van de oproep
van Den Doolaard. De KVP-fractievoorzitter vond dat de verontwaardiging
intussen te ver was doorgeslagen. Vijf dagen later kwam hij in een ander ar
tikel ('Amnestie') terug op het doel dat Van der Vaart Smit met zijn rapport
beoogde: amnestie verkrijgen voor de politieke delinquenten. Romme wees
dit van de hand met het argument dat deze delinquenten niet nog meer
bevoordeeld moesten worden dan ze al waren. Hij noemde onder andere de
jubileum gratie, de voorwaardelijke invrijheidstelling na tweederde van de
straftijd en de bijzondere bepalingen voor jeugdigen. Een tweede argument
was dat het verlenen van amnestie aan deze groep de indruk wekte dat 'het
behoren tot een vijfde colonne' geen ernstige vorm van landverraad zou
zijn. 'Alles wat communist is of achter het communistische schild zijn slag
wil gaan slaan, kan zich hierover bep aald elijk verheu gen', aldus
Rom m e!227
H et on derzoek
In mei 1949 werd het rapport-Van der Vaart Smit gepubliceerd in de bro
chure Kam ptoestanden 1944 -1945-1948. De brochure eindigde aldus: 'De
verbittering in de kampen is een besm ettingshaard voor nihilism e, dat
communisme in de hand werkt. Zal de Westerse Unie ons vaderland tot
een sterke stee in de verdedigingswal van het westen maken, dan is het
nodig dat deze vijfde colonne van verbitterden en met haat geïnfecteerden
weer tot herstel van eerbied voor volk en overheid, voor kerk en christen
dom worde gebracht. Het kan nog. Het is nog niet te laat!' Binnen een paar
maanden verschenen vier drukken, samen 40.000 exemplaren. Door an
deren geschreven brochures over hetzelfde onderwerp volgden.228 Naar
aanleiding van de publikatie van het rapport werd de mishandeling van po
litieke delinquenten op 30 mei besproken in de ministerraad. Drees had de
indruk dat er ernstige dingen gebeurd waren, maar achtte de mededelingen
in de brochure overdreven. Hij vroeg Wijers om een nota met een over
zicht van de behandeling van de klachten en de bestraffing van de schuldi
gen. De minister van Justitie deelde mee dat hij zijn licht had opgestoken
bij de procureurs-generaal en minister Schokking. Het stond volgens hem
wel vast dat de schuldigen geen of slechts een lichte straf gekregen hadden.
Van Maarseveen verklaarde dat hij overtuigd was dat in het begin 'op de
Harskamp, in de cellenbarakken en met vrouwelijke delinquenten wel ern
stige dingen gebeurd zijn', maar Duitsers en NSB'ers droegen daaraan in de
eerste plaats zelf schuld, aangezien zij hier een volledig ontredderd amb
telijk apparaat hadden nagelaten.229
Op 5 augustus 1949 presenteerde Wijers het totaaloverzicht waarom
Romme in de Volkskrant en Drees in de ministerraad hadden gevraagd.
Sinds 13 april 1949 waren achttien klachten onderzocht. In twaalf gevallen
bestond geen aanleiding een strafvervolging in te stellen, in vier gevallen
was het voorlopig vooronderzoek nog niet beëindigd, in één geval werd na
gegaan of een gerechtelijk vooronderzoek kon worden ingesteld en het laat
ste geval - een anonieme klacht - was doorgegeven aan de militaire justitie.
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De minister deelde mee dat hem tot dusver 32 veroordelingen voor con
crete mishandelingen bekend waren en diverse administratieve ingrepen
vanwege een te grote of ontoelaatbare hardheid in het regime, zoals op
heffing van het betreffende kamp. Daarnaast was uit onderzoek gebleken
dat een aantal van de in het rapport-Van der Vaart Smit gesignaleerde fei
ten onwaar of onjuist belicht was. Wijers beloofde verdere mededelingen te
doen zodra hij over vollediger gegevens beschikte.230
In opdracht van de Enquêtecommissie en in overleg met de minister van
Justitie werd in oktober 1949 A.M. baron Van Tuyll van Serooskerken, procureur-fiscaal bij de BRvC, belast met een 'onderzoek in de ruimste zin'.
Minister-president Drees schreef Van der Vaart Smit dat de regering beslo
ten had een onderzoek te doen plaatsvinden naar de toestanden in de inter
neringskampen, waarop deze in zijn brochure had aangedrongen.231 Drees
doelde hier waarschijnlijk op het onderzoek door het ministerie van Jus
titie en niet op dat van Van Tuyll van Serooskerken. In de Tweede Kamer
werd op 22 november 1949 aangedrongen op een soort 'tegenpublikatie' als
antwoord op de brochure van Van der Vaart Smit om misverstanden bij
het grote publiek te voorkomen. Wijers ging hier niet op in. Hij wachtte op
de voltooiing van het werk van Van Tuyll van Serooskerken. Deze ver
klaarde in een interview op 27 januari 1950 dat die resultaten zeker niet in
de doofpot zouden verdwijnen, maar dat het onderzoek moeilijk was om
dat men weigerde te getuigen uit vrees voor represailles. In februari 1950
klaagde de Eerste Kamer al over het feit dat het onderzoek zo lang moest
duren. Daarnaast werd gevraagd om een strafrechtelijke vervolging van
Van der Vaart Smit als zijn brochure vol leugens stond, of om vervolging
van de daders als zijn beweringen op waarheid berustten. Een aantal kamer
leden vond het verstandiger eerst de uitkomsten van het onderzoek af te
wachten. De minister sloot zich bij hen aan. In het debat dat op 13 april 1950
volgde, bleken Molenaar en Reijers niet tevreden over het antwoord van de
minister. Molenaar vond dat te veel nog duister was en wilde niet wachten
tot Van Tuyll van Serooskerken zijn onderzoek had afgerond. Reijers intro
duceerde een nieuw element in de discussies: duistere affaires en wantoe
standen als uitvloeisel van de volgens hem ongrondwettige bijzondere
rechtspleging.232
Opm erkelijk was dat CHU-fractievoorzitter Kolff zich vooraf uitdruk
kelijk van Reijers distantieerde: '(...) waartegen ik wil opkomen, dat is, dat
men, zoals tegenwoordig maar al te vaak gebeurt, elke politieke delinquent
gaat voorstellen als een halve heilige, die zich eigenlijk tegenover onze
volksgem eenschap helemaal niet heeft misdragen en die dan ook vol
komen ten onrechte op barbaarse wijze is behandeld.' Kolff wees als voor
beeld op artikelen in De Telegraaf over diefstallen bij P.N. Menten tijdens
diens hechtenis. Hierna ging Reijers uitgebreid in op de mishandelingen in
de kampen, de Velzer-affaire, de zaak-Menten en andere affaires. Hij con
cludeerde dat bijna elk onderzoek en elke sententie tegen een politiek delin
quent 'doordrenkt (waren) door subjectivism e en willekeur'. De kwestie
van de 'affaires' werd op 13 december 1950 opgepikt door de VVD'er Vonk
en later door de communisten Stokvis en Gortzak. Vonk stelde vast dat het
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ging om 'aangelegenheden, die onder het publiek een bepaald hardnekkige
belangstelling hadden'. Er hing een sfeer omheen van partijdigheid bij jus
titie en politie, die afbreuk deed aan het vertrouwen in deze instanties. Hij
eiste van de minister dat deze de grondslag zou leggen voor het terug
winnen van het publieke vertrouwen door opening van zaken te geven,
maar minister Struycken weigerde inzage in de dossiers. Na herhaald aan
dringen van Vonk beloofde de minister in verband met de zaak-Menten en
-Schallenberg en de Velser-affaire een vertrouwelijk gesprek met de pers in
overweging te nemen om een einde te maken aan de spanningen.233
Uiteindelijk zou pas in het eindrapport over de affaire-M enten dat in
1979 verscheen de geheimzinnige sluier over deze zaken worden weggeno
m en .234 Henry L. Mason schreef in 1952 in zijn boek The purge o f Dutch
Quislings: '(...) the post-Liberation years as such (especially 1948-1949) were a
favorable period for any type of vague and irritable criticism. Perhaps as a
result of the occupation, the not always edifying atmosphere of the Militair
Gezag, and continued material hardships, the dutch public had become
suspicious. Scandals and machinations were imagined, in all spheres of life,
coming from all directions.’235 In deze atmosfeer heeft het rapport van Van
der Vaart Smit gewerkt als 'rallying-point' en heeft het invloed uitgeoefend
op de 'barmhartigheidspolitiek' van Wijers en Struycken. Men denke aan
de uitlating van minister Struycken van 13 december 1950 dat de kampjaren
in feite m et drie verm enigvuldigd m oesten worden en dat bij de
tenuitvoerlegging van de straf hiermee rekening moest worden gehouden.
Dit kwam neer op het wegstrepen van politieke delicten tegen mishandelin
gen in kampen, hetgeen Van der Vaart Smit met zijn rapport beoogde.236
Het onderzoek van Van Tuyll van Serooskerken bleef steken in de fase
van het vooronderzoek. De voorlopige conclusies werden op 9 oktober 1950
aan de Enquêtecommissie aangeboden en gepubliceerd in verslag 5A van de
PEC. Hierin werd officieel erkend 'dat Nederlandse bewakers politieke ge
detineerden alom hadden gekweld, mishandeld en erger'. Van Tuyll van
Serooskerken deelde mee dat hij geen onderzoek had ingesteld naar m is
handelingen door verhorende ambtenaren en naar vermogensmisdrijven.
De Enquêtecommissie onderwierp alleen de nachtelijke schietpartijen in de
Harskamp - dwars door de barakken, waardoor veel gevangenen in hun
slaap het leven verloren! - aan een grondig onderzoek. In de jaren zeventig
deed A.D. Belinfante een poging het onderzoek van Van Tuyll van Seroos
kerken te completeren. Hij telde tussen de dertig en veertig doden in de
kampen en ontdekte dat alle klachten over mishandelingen onderzocht wa
ren. Daarnaast toonde hij afdoende aan dat met de door Van der Vaart Smit
verzamelde feiten de nodige voorzichtigheid m oest worden betracht. De
bewering dat het er overal zo aan toe ging was volgens Belinfante onge
rechtvaardigd en onjuist.237
De nieuwe vijfde colonne
Voorkomen is beter dan genezen. De houding van het Nederlandse volk
tegenover landverraders (gedurende de bezetting), politieke delinquenten
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(in de jaren na de bezetting) of 'foute' Nederlanders (in het huidige spraak
gebruik) werd beheerst door regels die achteraf waren opgesteld in een tijd
van haat en opgekropte woede. Het nulla poena-beginsel werd opzij gezet.
Niettemin hebben deze regels er mede voor gezorgd dat het niet tot een Bijl
tjesdag kwam. In zijn memoires schreef Drees: 'Van Londen uit waren be
grijpelijkerwijs strenge straffen aangekondigd tegen wie gefaald hadden en
bij de bevrijding had men krasse maatregelen genomen (...) die ons kabinet
en in het bijzonder de minister van Justitie voor ongelooflijk grote m oei
lijkheden plaatsten.'238 Met het verloop van de tijd ging men steeds meer
aandacht besteden aan het persoonlijke element. Het gevolg was een toe
nemende mildheid die ook tot uiting kwam in het regeringsbeleid.
De verandering van de mentaliteit tegenover politieke delinquenten aan
het eind van de jaren veertig had een eigenaardig complement: de toene
mende angst voor een vijfde colonne. In een aantal democratische landen
leken de communistische partijen aan de winnende hand. Veel N ederlan
ders vreesden een herhaling van de traumatische gebeurtenissen van mei
1940, waarbij men de CPN de rol toedacht welke de NSB tijdens de m ei
dagen gespeeld had. Het parlement was op zijn hoede. Herhaaldelijk werd
het verband gelegd tussen de naoorlogse zuivering en de vrees voor een
nieuwe vijfde colonne.
Naar aanleiding van die zuivering en tegen de achtergrond van het drei
gende communisme werden twee belangrijke vragen gesteld: welke maat
regelen moeten we nemen tegen potentiële landverraders, en moeten we
vooraf niet duidelijk aangeven waar de strafrechtelijke grenzen liggen? Bij
de eerste justitiebegroting die het kabinet-Drees-Van Schaik presenteerde,
drong Terpstra er op aan om delen van het Besluit Buitengewoon Strafrecht
over te brengen naar het Wetboek van Strafrecht. Ook Vonk pleitte voor
een wettelijke regeling van het bijzonder strafrecht voor de toekomst. Mi
nister Wijers antwoordde hen op 10 december 1948 dat hij enige dagen tevo
ren een commissie had ingesteld, bestaande uit J. Donner, G.E. Langemeijer
en W .P.J. Pompe, die m et voorstellen zou komen 'tot een goede en af
doende regeling van de strafrechtelijke bepalingen omtrent de veiligheid
van de Staat'. De commissie zou bezien of onderwerpen die geregeld waren
in het BBS in het gewone strafrecht konden worden opgenom en en of
eventuele invoering van de doodstraf in buitengewone omstandigheden
nodig was.239
Op 21 februari 1949 verklaarde de leider van de Franse communistische
partij Maurice Thorez dat wanneer de Sovjet-Unie zou worden aangevallen
en het Franse volk in deze aanval zou worden meegesleept, het Russische
leger de aanval zou afslaan. Wanneer dit leger de aanvallers zou moeten
achtervolgen tot over de Franse grenzen, dan zou het Franse volk niet
anders handelen dan de volkeren van Oost-Europa. Op 7 maart verklaarde
CPN-voorzitter Paul de Groot zich solidair met de uitspraak van Thorez.240
Tegenstanders begrepen hieruit dat in het geval het rode leger de aanval
zou inzetten, de W esteuropese communistische partijen dit met applaus
zouden begroeten als betrof het de 'Anschluss'. De ervaringen met politieke
delinquenten zouden moeten worden gebruikt om een nieuw e vijfde
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colonne de wind uit de zeilen te nemen. Tussen beide werd een direct
verband gelegd. In katholieke kringen bijvoorbeeld klonk enerzijds het ge
luid dat een onverzoenlijke houding tegenover politieke delinquenten deze
lieden in de richting van het communisme zou drijven, anderzijds werd
ervoor gewaarschuwd dat door een te verzoenende houding potentiële
landverraders niet langer zouden worden afgeschrikt.241
De verklaringen van Thorez en De Groot, in verband gebracht met de er
varingen met collaborateurs in de jaren 1940-1945, werden door anticom
m unisten aangewend om vooraf daadwerkelijke 'zuiveringsm aatregelen'
te nemen. Het was triest dat het om mensen ging die zich vaak in het verzet
hadden onderscheiden. Het was zelfs tragisch dat de eerste (kleine) groep die
getroffen werd, bestond uit antifascisten van het eerste uur: oud-Spanje
strijders. De verstokte communisten onder hen zouden niet langer in
aanmerking komen voor naturalisatie.242
Op 6 juli 1949 kwam deze kwestie in de Tweede Kamer ter sprake toen
daar een aantal naturalisatie-wetsontwerpen behandeld werden. Er ontspon
zich een fel debat. De meerderheid in de Kamer schaarde zich achter de op
vattingen van de regering ten aanzien van de naturalisatie van commu
nistische oud-Spanjestrijders. Scheps waarschuwde nog voor ketterjagerij:
het hebben van communistische sympathieën was volgens hem geen cri
terium; het willen stellen van een voor het vaderland gevaarlijke daad wèl.
Hij was het eens met de minister dat alle aanvragers onder de loep moesten
worden genom en 'om te voorkomen dat we bij het uitbreken van een
derde wereldconflict zitten met vreemdelingen, die niet trouw zijn aan het
vaderland dat hen heeft aangenom en’. De KVP'er Maenen vergeleek het
communisme met het nationaal-socialisme en signaleerde zelfs een sterke
verwantschap. Hij herinnerde eraan dat de Sovjet-Unie in 1939 in bondge
nootschap met nazi-Duitsland de dolkstoot had gegeven 'aan de vrije
democratische Staat, die Polen heette'. De meerderheid in de Kamer schaar
de zich in hetzelfde debat bovendien achter de naturalisatie van een aantal
jonge Duitsers die in oorlogstijd bij de Wehrmacht waren ingelijfd. M inis
ter Wijers achtte het een principiële beslissing om deze gevallen niet langer
zonder meer uit te sluiten van naturalisatie.243 De houding tegenover deze
Duitsers kan beschouwd worden als een onderdeel van de 'barmhartigheidspolitiek', die destijds door de publikaties rondom het rapport-Van der
Vaart Sm it de instem m ing van de publieke opinie had. Ongeveer vijf
entwintig oud-Spanjestrijders moesten nog tot eind jaren zestig wachten tot
hun naturalisatieverzoek was afgehandeld. Vijfentw intig vroege slacht
offers van de Koude Oorlog.

Rechtsherstel: de erfenis van de Holocaust
Voor het kabinet-Drees-Van Schaik restten twee grote problemen als na
sleep van de Tweede Wereldoorlog. Ten eerste de zuivering in ruime zin.
Het beleid van het kabinet op dit terrein werd in de vorige paragrafen be
schreven en kan gekarakteriseerd worden als 'barm hartigheidspolitiek'.
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Ten tweede het rechtsherstel voor vooral joodse oorlogsslachtoffers.
'Rechtsherstel betekende dat door de bezetter bedreven of mogelijk gemaakt
onrecht ongedaan werd gemaakt; het lag gedeeltelijk in de privaatrechte
lijke sfeer (...) gedeeltelijk in de publiekrechtelijke.' Wat dit laatste betrof
waren er al in Londen drie lijsten opgesteld met verordeningen van de
bezetter die geacht werden nimmer van kracht te zijn geweest, verordenin
gen die buiten werking zouden treden en verordeningen die voorlopig ge
handhaafd werden.244
In de periode-D rees-V an Schaik was een com m issie-Bezettingsrecht
werkzaam die tot taak had 'de regering van advies (te) dienen inzake de af
schaffing van het (resterende) bezettingsrecht of de vervanging daarvan
door voorzieningen van de Nederlandse wetgever en inzake het opstellen
van het nodige overgangsrecht'. Op 4 december 1948 kwam de minister van
Justitie met een zeer omvangrijke lijst met niet-vervallen bezettingsregelingen. Hij deelde mee dat de commissie druk bezig was een nieuwe lijst op
te stellen.245 Het rechtsherstel in de privaatrechtelijke sfeer leverde meer
problemen op. Dit liet zich niet vangen in precieze regels. Hier gold een
soort natuurrecht binnen het kader van een raamwet (besluit E 100, aange
vuld met andere besluiten), waar de beginselen van redelijkheid en billijk
heid hadden doorgewerkt. 'Dit rechtsherstel was tijdelijk enorm belangrijk
(...) als je rekent wat er aan effecten, aan onroerend goed en zo allemaal door
de moffen geroofd en verkwanseld was, en hoe dat allemaal moest worden
teruggedraaid en wie dan de schade moest dragen (...) dat is allemaal niet uit
te vlakken.'246 Zeer delicaat was de vraag wat er gedaan moest worden met
de vermogens van tienduizenden joden die niet waren teruggekeerd. Dit
leidde in de periode Drees-Van Schaik tot uitvoerige discussies in het
parlement. In de volgende paragrafen wordt hierop nader ingegaan, als
mede op de problematiek van de joodse oorlogspleegkinderen.
Ruzie om het joodse oorlogspleegkind
Tijdens de bezetting waren joodse oorlogspleegkinderen door het verzet
ondergebracht bij niet-joodse pleegouders om hen voor deportatie te behoe
den. Uit dat verzet kwam later de commissie-Oorlogspleegkinderen (OPK)
voort, die in augustus 1945 een officiële status kreeg. Deze commissie had
tot taak de opsporing en registratie van kinderen die door de bezetting het
contact met hun ouders waren kwijtgeraakt. Daarnaast werd getracht waar
mogelijk de kinderen aan hun ouders terug te geven, werd zorg gedragen
voor minderjarigen en in hun voogdij voorzien. De commissie bestond uit
zowel joodse als niet-joodse leden. De eersten vormden een minderheid.
Op 7 mei 1949 werd het wetsontwerp tot opheffing van de commissieOPK ingediend, aangezien zij haar taak zo goed als volbracht had. Dit ont
werp maakte in het parlement nogal wat emoties los. De achtergrond hier
van was een principieel conflict binnen de commissie-OPK. Botsende prin
cipes hadden geleid tot felle persoonlijke conflicten tussen enerzijds de le
den van de commissie die voortkwamen uit het verzet en anderzijds de le
den die zich profileerden als 'bewust joods'.247 De laatsten meenden dat te
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veel joodse kinderen aan niet-joodse pleegouders werden toegewezen: uit
cijfers bleek dat een op de drie joodse kinderen in een niet-joods milieu
terecht kwam.248 Dit moest veranderen.
De commissie-OPK zag zich voor een duivels dilemma geplaatst. Wat
was het belang van het kind? De bewust joodse groep in de commissie
meende uit het BW te kunnen afleiden dat de regel bestond dat iedere voogdijvoorziening in principe overeenkom stig de godsdienstige gezindheid
van de ouder moest geschieden. Volgens minister Wijers was dit geen regel,
maar slechts een van de factoren, waarmee de rechter rekening hield.249
Maar mocht dit principe töch bestaan, was het dan geldig in deze bijzondere
situatie, nu het risico bestond dat het kind psychische schade zou lijden als
het van zijn niet-joodse pleegouders werd gescheiden? De meerderheid van
de commissie ging ervan uit, dat het feit dat de gedeporteerde ouders contri
buerend lid waren van het joodse kerkgenootschap erop wees dat het in de
geest van de ouders was wanneer hun kinderen in de joodse gemeenschap
werden opgevoed. Voor de andere commissieleden ging dit niet ver genoeg.
Het probleem werd nog vergroot toen heel andere argumenten bij enige
principieel-joodse leden van de commissie een rol bleken te spelen. Zij
meenden dat het belang van de 'opbouw van het jodendom' moest meewe
gen, omdat anders te veel kinderen voor de gedecimeerde joodse gemeen
schap verloren gingen. In zionistische kring werd wel gevreesd dat nietjoodse pleegouders gedreven werden door zieltjesjagerij. Aan deze verden
king werd nieuw voedsel gegeven door de ontvoering van de joodse meis
jes Rebecca Meljado in 1948 en Anneke Beekman in 1949, kort voordat zij
door de commissie-OPK zouden worden overgeplaatst van hun niet-joodse
pleeggezinnen naar een joods milieu. Deze leden werd tegengeworpen dat
zij er op uit zouden zijn zo veel mogelijk kinderen naar Palestina over te
brengen. Een klein aantal kinderen zou met medewerking van een com
missielid illegaal naar Palestina zijn verscheept. Twee kinderen zouden
zelfs met zijn medeweten door een Joodse Brigade zijn ontvoerd. Achteraf
bezien is het opmerkelijk dat de commissie in een dergelijk klim aat toch
nog redelijk heeft kunnen functioneren. Uiteindelijk is nog 79% van de
joodse oorlogspleegkinderen in een joods milieu teruggekeerd.250
In het wetsontwerp werd voorgesteld dat de zorg voor de minderjarigen
en de adviserende taak van de commissie zouden overgaan op de Amster
damse voogdijraad. Deze zou zo spoedig mogelijk in de voogdij moeten
voorzien. Minister Wijers meende dat het niet juist was dat de raad zelf het
voogdijschap op zich zou nemen. Dit was in principe geen taak voor een
overheidsinstantie. Wel kon hier in plaats van de commissie een particu
liere voogdij vereniging worden opgericht.251
Tijdens de debatten in de Tweede Kamer blikte men terug op het func
tioneren van de commissie-OPK. Stokvis sprak van een 'deplorabel falen',
veroorzaakt door het feit dat de joodse leden steeds in de minderheid waren
g e b le v e n .252 De eis dat joodse kinderen per definitie in eigen milieu
moesten opgroeien, vond in de Kamer geen bijval. J.A.H.J.S. Bruins Slot
(ARP), voormalig lid van het verzet en als zodanig wellicht geneigd zijn
geestverwanten in de commissie-OPK een hart onder de riem te steken253,
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betoogde: 'Wij mogen het niet toelaten, dat het belang van het kind of de
opvattingen der ouders worden vervangen door het belang van een groep,
van een kerk of van een natie. Deden we het laatste (...) dan zouden wij ver
vallen in de gruwel van de nationaal-socialistische ideologie.' Alleen Ten
deloo kwam enigszins tegemoet aan de principieel joodse opvattingen: zij
erkende dat joodse afstamming na de oorlog een andere betekenis had ge
kregen en meer gewicht in de schaal legde, dan vóór 1940 het geval was ge
weest.254
Stokvis en Tendeloo pleitten voor een uitbreiding van de Amsterdamse
voogdijraad met enkele joodse leden en wezen een voogdijvereniging
voortkomend uit de commissie-OPK van de hand. Bachg dacht daar anders
over. Wttewaall van Stoetwegen nam een middenpositie in: zij vreesde dat
de oude strijd in de nieuwe vereniging weer zou oplaaien, zeker nu van
joodse zijde bezwaar was gemaakt. Anderzijds kon niet ontkend worden dat
de commissie-OPK de nodige ervaring en expertise in huis had.255
W ijers verwierp Stokvis' opvatting dat de problemen te vermijden wa
ren geweest als de commissie-OPK voor de helft uit joodse leden had be
staan. Deze zouden immers onderling verdeeld zijn geweest, zoals ook nu
het geval was. Evenmin wilde hij toegeven aan de wens van Stokvis en
Tendeloo de Amsterdamse voogdijraad met enkele joodse leden uit te brei
den. Het stond de raad vrij in probleemgevallen inlichtingen in te winnen
waar hij dat nodig achtte, ook in joodse kring. De minister prees de leden
van de commissie-OPK die het voogdijwerk in een op te richten vereniging
wilden voortzetten.256
In de Eerste Kamer stelde Tjeenk Willink vast dat een 'gemotiveerde ac
tie' tegen de samenstelling van de commissie-OPK was verworden tot een
'misplaatste hetze’. Zij zag geen heil in de inmiddels erkende nieuwe voogdij-instelling, de Stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen, die haars in
ziens een reïncarnatie van de commissie-OPK was. Men diende met een
schone lei te beginnen: 'Dit is dringend gewenst om tactische redenen als
een soort rechtsherstel van de Joodse gemeenschap, die ik overigens het
recht, dat zij soms pretendeert op deze kinderen te hebben, ontzeg.’ Zij stel
de om dezelfde reden voor aan de voogdijraad te Amsterdam een advies
commissie toe te voegen, wier adviezen vrijwel bindend zouden zijn. Ook
haar partijgenoot C. W oudenberg en W.C. W endelaar (VVD) voelden wel
wat voor een dergelijk voorstel. Woudenberg suggereerde zelfs dat te veel
rekening was gehouden met de verlangens van de pleegouders, waardoor
onrecht was gedaan aan de joodse gemeenschap. F.G.C.J.M. Teulings (op dat
moment nog kamerlid voor de KVP), die van juli 1945 tot medio 1946 van
de commissie-OPK deel had uitgemaakt, was in zijn wiek geschoten door de
opm erkingen van Tjeenk W illink. De com m issie-OPK had volgens hem
steeds het belang van het kind laten prevaleren. Van een eenzijdige samen
stelling was geen sprake geweest: 'Het betoog van mejuffrouw Tjeenk W il
link gaat uit van het axioma, dat er voor Joodse personen, die in een niet
Joods milieu opgroeien, cultureel en religieus een schok komt. (...) Met deze
stelling gaat men uit van een rassisch apriorisme, dat ik niet kan erkennen
en aanvaarden.'257
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W ijers vreesde niet dat de oude strijd weer zou oplaaien. De nieuwe
voogdij-instelling had immers geen adviserende bevoegdheid en juist over
die voogdij-adviezen - die in de regel door de rechter waren opgevolgd - wa
ren de problemen ontstaan. Het gevaar van hernieuwde conflicten bestond
wèl als een adviescommissie aan de Amsterdamse voogdijraad werd toege
voegd zoals Tjeenk Willink van plan was. Hoewel deze PvdA-senator zich
door de minister niet liet overtuigen, werd het wetsontwerp zonder hoofde
lijke stemming aangenomen.258
De Holocaust in de registers van de burgerlijke stand
Bij het wetsontwerp houdende voorzieningen betreffende het opmaken
van akten van overlijden ging het eveneens om een buitengewoon gevoe
lig onderwerp. Met dit ontwerp beoogde de regering namelijk een einde te
maken aan de onzekerheid van de nabestaanden van zo'n 120.000 vermiste
personen. Elke denkbare regeling had echter gevolgen van Kafkaeske allure.
Het wetsontwerp werd op 19 juni 1947 ingediend en was ondertekend door
de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën.259 De bestaan
de regeling in het Burgerlijk Wetboek bevredigde namelijk niet in deze bij
zondere situatie, met zoveel vermisten van wie het overlijden met grote
waarschijnlijkheid kon worden aangenomen. Op grond van het BW was
erven van een vermiste pas mogelijk na dertig jaar; hertrouwen van de
echtgenoot mocht na tien jaar. De vereiste procedure was lang en kostbaar.
Het Nederlands Beheersinstituut wees ongeveer 30.000 'bewindvoerders
over afwezigen' aan, die het vermogen van vermisten beheerden. Zonder
akte van overlijden van deze vermisten was het voor notarissen niet moge
lijk het vermogen onder de nabestaanden te verdelen. In de praktijk droe
gen veel rechtbanken en gerechtshoven in deze bijzondere gevallen op kor
te termijn zorg voor de totstandkoming van de akten. De bevoegdheid hier
voor ontleenden zij aan een KB van 19 november 1945 (Stbl. F 281) op
grond waarvan het Openbaar Ministerie het initiatief kon nemen voor het
opmaken van een akte van overlijden ter aanvulling van de registers van
de burgerlijke stand. Op 14 februari 1947 probeerde de Hoge Raad een eind
aan deze praktijk te maken. Hierdoor werd het kabinet gedwongen met een
wetsvoorstel te komen. Daarbij heeft waarschijnlijk mede een rol gespeeld
dat de lagere rechtelijke colleges zich niets aantrokken van de uitspraak van
de Hoge Raad: 'een unicum in de Nederlandse rechtsgeschiedenis’.260 Het
gerechtshof in Amsterdam gebruikte zelfs gedrukte formulieren om rechtbankvonnissen conform de uitspraak van de Hoge Raad te vernietigen!
De regering wilde vasthouden aan een afzonderlijke beoordeling van elk
geval. De eis van individuele behandeling maakte het moeilijk voor ieder
vermist oorlogsslachtoffer rechterlijke inmenging te eisen omdat de rech
terlijke macht hierdoor overbelast zou raken. De ministers stelden het vol
gende voor. Door of vanwege de minister van Justitie kon aangifte van het
overlijden van de vermiste worden gedaan bij de ambtenaar van de burger
lijke stand. Een speciaal daartoe in het leven te roepen ambtelijke commis
sie moest namens de minister zorg dragen voor die aangifte. De naam van
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de vermiste werd dan gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Daarna
zou een periode van drie maanden volgen waarin bezwaar tegen de aangifte
gemaakt kon worden. Bij bezwaren zou de rechterlijke macht worden inge
schakeld. Vervolgens werd de akte van overlijden in de registers van de
burgerlijke stand ingeschreven. Daarmee was de vermiste juridisch over
leden, maar tegenbewijs achteraf bleef natuurlijk mogelijk.
Het bepalen van de datum van overlijden van de vermiste vormde het
kernprobleem. Deze datum werd namelijk gebruikt om vast te stellen wie
op dat moment de erfgenamen waren, en om uit te rekenen wanneer het
huwelijk ontbonden kon worden. Bij slachtoffers van de Holocaust of van
bombardementen van fabrieken in Duitsland was het echter vrijwel onmo
gelijk om de exacte sterfdatum te achterhalen. Artikel 3 van het wetsont
werp reikte voor deze gevallen de oplossing aan: 'Bij gebreke van gegevens
omtrent het tijdstip van overlijden wordt als zodanig aangemerkt de dag,
volgende op die, waarop het laatst van het bestaan van de vermiste is
gebleken.'
Het duurde tot 16 februari 1949 eer het ontwerp de Tweede Kamer bereik
te. De meerderheid van de vaste kamercommissie aanvaardde het door de
regering ontworpen stelsel. Doorslaggevend was dat de overheid alle gege
vens over vermisten bij het Rode Kruis en andere organisaties kon op vra
gen. Deze Rode-Kruisverklaringen bevatten meestal een datum of tijdvak,
waarin de vermisten overleden waren. Daarnaast was een rol van de over
heid als toezichthouder op zijn plaats, omdat particulieren er baat bij kon
den hebben de rechter alleen die gegevens te verstrekken die in hun voor
deel waren.261 De commissie had grote bezwaren tegen artikel 3. In het VV
werd een alternatief besproken: de regering moet voor alle verm isten
dezelfde sterfdag vaststellen, bijvoorbeeld 6 mei 1945.262 Het voorgestelde
artikel kon namelijk zeer nadelig uitpakken voor erfgenamen van gedepor
teerde joden. Wanneer familieleden bijvoorbeeld op verschillende tijdstip
pen waren gedeporteerd (en dus geacht werden op verschillende tijdstippen
te zijn overleden) en geen testament hadden opgemaakt, was het goed mo
gelijk dat het vermogen terecht kwam bij geheel andere personen dan bij
normale sterfte het geval was geweest. Bovendien zou van de nalatenschap
vaak niet veel meer overblijven omdat bij elke overgang van vermiste op
vermiste successierechten werden ingehouden, hetgeen kon oplopen tot
56%. Uitgaan van één fictieve sterfdatum kon echter ook tot grote onbillijk
heid leiden. 'Stel dat als fictieve overlijdensdatum van alle vermisten
wordt aangenomen 5 mei 1945. Een dochter van op 1 januari 1943 uit Westerbork weggevoerde ouders, is zelf, normaal, op 1 december 1944 over
leden. Hoewel aannemelijk is dat de ouders enkele dagen na vertrek uit
W esterbork zijn overleden, en de dochter hen bijna twee jaar heeft over
leefd, is de dochter niet erfgenaam van de ouders. De erfgenamen van de
dochter - tenzij zij bij wijze van plaatsvervulling optreden - ontvangen dus
van de nalatenschap der ouders niets.' De commissie was alleen bereid arti
kel 3 te accepteren indien de minister van Financiën zou toezeggen dat geen
successierecht werd geheven van de overgang van vermogen tussen ver
misten onderling.263
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De bewindslieden wilden niet wijken: 'Thans behoort men onder ogen te
zien, wat werkelijk gebeurd is en deze realiteit als basis voor de te treffen
wettelijke voorzieningen te nemen. Er schuilt een gevaar in om zijn toe
vlucht te nemen tot een fictie, waarvan alle consequenties moeilijk kunnen
worden overzien (...).' Lieftinck wilde niet toegeven op het punt van de suc
cessierechten. Juist omdat de erfenis nogal eens terecht zou komen bij ie
mand, die onder normale omstandigheden niets gekregen zou hebben, was
het volgens hem niet onredelijk de verschillende overgangen te belasten.
Hij wilde het parlement wel toezeggen dat hij in bijzondere gevallen succes
sierechten zou kwijtschelden of verminderen. Wie bij normale overgang
niets zou hebben verkregen, kwam echter niet voor kwijtschelding in aan
m erking.264
Na de uitvoerige behandeling in de vaste kamercommissie leverde het
debat in de Tweede Kamer weinig nieuwe elementen op. Alleen pater Stok
man (KVP) koesterde tegen artikel 11 een principieel bezwaar, dat in de ka
mercommissie nog niet aan de orde was geweest. Dit artikel luidde: 'Indien
van het bestaan van een vermiste blijkt, nadat van diens overlijden een ak
te is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en zijn echtge
noot inmiddels is hertrouwd, is door laatstbedoeld huwelijk het eerdere
huwelijk ontbonden.' Stokman toonde zich echter op voorhand bereid de
katholieke moraal terzijde te schuiven terwille van de rechtszekerheid van
de nabestaanden van vermisten. Zijn principiële bezwaar was dat het artikel
niet in het systeem paste omdat in dit geval een fictieve overlijdensakte zou
prevaleren boven de w erkelijkheid. W ijers nam dit voor kennisgeving
aan.265
Lieftincks weigering om in duidelijk omschreven gevallen af te zien van
het heffen van successierechten riep reacties op. Terpstra stapte over zijn be
zwaren heen nu de minister had toegezegd in bijzondere gevallen kwijt
schelding te zullen overwegen, maar Tendeloo was het volstrekt niet eens
met haar partijgenoot-minister. Geïrriteerd merkte zij op: 'Ik vermoed (...)
dat deze afwijzing wel te maken zal hebben met de moeilijkheden van 's
Lands schatkist en dus zal ik mij er maar bij neerleggen (,..).'266 Stokvis
verklaarde: 'Is het verwonderlijk, dat er onwetenden zijn, bij wie zich de ge
dachte opdringt: eerst heeft de Duitse bezetter het bezit van de Joden geroofd
en daarna komt nu de Staat der Nederlanden het leeuwendeel van de ge
redde rest confisqueren?' Omdat hij besefte dat de Kamer terugschrok voor
de consequenties van het systeem van één sterfdag voor alle vermisten,
bood hij een tussenoplossing aan: één sterfdag, enkel voor gedeporteerde jo
den. Tendeloo vreesde dat de oplossing van Stokvis juist ertoe zou leiden
dat oude Duitse rassenwetten opnieuw zouden gelden. Een ruime kam er
meerderheid wees de suggestie van Stokvis af. Ook minister Wijers wenste
geen elementen in de wet op te nemen die herinneringen aan de bezetting
opriepen: 'Laat ons die narigheid uit de bezettingsjaren niet weer te voor
schijn halen. (...) Het hoofddoel, normale vererving, bereikt men in het sys
teem, dat door de heer Stokvis is verdedigd, ook niet en men gaat zich van
de werkelijkheid verwijderen. Dat vind ik het grote bezwaar.' Het wetsont
werp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.267
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In de Eerste Kamer kreeg Stokvis steun van Wendelaar. In een wettelijke
regeling hoefde het rascriterium volgens hem helemaal niet opgenomen te
worden: 'Ik vraag geen uitzonderingsrecht voor joodse families; ik vraag
een afzonderlijke regeling voor uitgeroeide families (...).' De wetgever ver
weet de gedeporteerden feitelijk dat zij geen testament hadden opgemaakt:
'(...) denkt men soms, dat zij dan in Bergen-Belsen, Theresienstadt, Auschwitz of zelfs W esterbork werden opgewacht door een minzamen notaris
met de tegemoetkomende vraag of zij de restjes van hun vermogen soms
nog aan een anderen Jood wilden vermaken?’ Wijers gaf geen krimp. Ten
eerste zou het ontwerpen van een nieuwe regeling te veel tijd vergen, ten
tweede achtte de minister Wendelaars omschrijving van de groep die onder
de regeling zou moeten vallen 'buitengewoon vaag' en ten derde bleef hij
huiverig voor ficties, die afweken van wat werkelijk gebeurd was. Hoewel
ook W itteman het wetsontwerp niet erg fraai vond - hij meende dat het
'zeer onoverzichtelijk' was en 'te veel onzekerheid liet bestaan’ - werd het
ook in de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen.268
In december 1950 gaf minister Struycken een overzicht van de stand van
zaken met betrekking tot de aangiften van verm iste oorlogsslachtoffers.
Sinds september 1949 waren ongeveer 96.000 gevallen in behandeling geno
men. In 62.000 zaken had de minister van Justitie aangifte van vermissing
gedaan; 34.000 zaken waren in behandeling maar nog niet gereed; 24.000
zaken moesten nog ter hand worden genomen. Tot dan toe was nog nooit
ten onrechte aangifte gedaan. Op 22 november 1951 was het overlijden van
87.921 vermisten aangegeven. De minister schatte dat vijf- tot tienduizend
gecompliceerde zaken restten. Hij vermoedde dat de afwikkeling hiervan
nog geruime tijd zou duren.269
W R A en L W S
Het rechtsherstel met betrekking tot joodse vermogens verliep uiterst moei
zaam. Dit had niet alleen te maken met de in de vorige paragraaf geschetste
problemen rondom het opmaken van akten van overlijden van vermisten,
maar ook met het feit dat veel door de Duitsers geroofde vermogensobjecten moeilijk te traceren waren. Deze materie is op heldere wijze beschreven
door L. de Jong in deel 12, tweede helft van Het Koninkrijk der Nederlan
den in de Tweede W ereldoorlog,270 Het vergde enige jaren van onderzoek,
voordat kon worden overgegaan tot daadwerkelijk rechtsherstel. In de
periode Drees-Van Schaik werd hiermee een begin gemaakt.
In het kort was er tijdens de bezetting met de joodse vermogens het vol
gende gebeurd.271 Bijna alle joodse bedrijven in Nederland kregen tussen
1941 en 1943 door de Duitsers aangestelde beheerders die het bedrijf moesten
verkopen aan een ariër. De koopsommen van de joodse bedrijven werden
gestort bij de door de bezetter opgerichte stichting Vermögensverwaltungsund Rentenanstalt (VVRA). Met joods onroerend goed gebeurde hetzelfde.
In augustus 1941 werden alle Nederlandse joden gedwongen hun geld en
effecten in te leveren bij een door de bezetter gecontroleerd filiaal van de
(joodse) bank Lippmann Rosenthal & co, gevestigd in de Sarphatistraat in
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Amsterdam (kortweg liro genoemd). In de winter van 1941 begon liro via
tussenpersonen de joodse effecten op de Amsterdamse effectenbeurs te ver
kopen. De opbrengst belegde de bezetter in Duits en Nederlands schatkistpapier; een deel werd gebruikt om de 'Endlösung' te financieren. Zo werd
bijvoorbeeld ƒ10,5 miljoen uitgetrokken voor de inrichting van doorgangs
kamp W esterbork en ƒ15 m iljoen voor de bouw van concentratiekam p
Vught. Op 1 februari 1943 voegde liro alle joodse rekeningen (tussen de 6000
en 13.000) samen tot een 'Sammelkonto'.
Na de oorlog werden door het NBI bewindvoerders aangesteld voor de
VVRA en voor liro. Dit laatste werd omgedoopt in Liquidatie van Vermögensverwaltung Sarphatistraat (LVVS). Teruggekeerde joden kregen hun
eigendommen niet onmiddellijk terug. Ze hadden enkel claims op VVRA
en LVVS. Enige jaren later slaagden de bewindvoerders erin de boekhou
ding van liro te reconstrueren, waarbij bleek dat ongeveer 70.000 joden aan
spraak hadden op een deel van de boedel van de LVVS. Van hen hadden
zich eind 1949 23.000 personen aangemeld.272 Het effecten-rechtsherstel was
een bijzonder zware klus. Om de massale roof van effecten ongedaan te
maken en om fiscale redenen moesten eerst alle effecten die in Nederland
in omloop waren, geregistreerd worden: veertig miljoen stuks. Wijers ver
wachtte eind 1948 ongeveer 50.000 echte 'kortsluitingen' waarvan de eigen
dom betwist werd door de laatste bezitter en de oorspronkelijke joodse eige
naar. De volgende jaren zou jurisprudentie hierover uitsluitsel moeten ge
ven. De suggestie van Tendeloo om vooraf enkele principiële regelingen bij
wet vast te stellen, wilde de minister ernstig in overweging nemen.273
Het probleem was vast te stellen waaruit de boedel van VVRA en LVVS
bestond. Er bevond zich bijvoorbeeld voor ƒ110 m iljoen Duits schatkistpapier in de boedel. De vraag was in hoeverre deze effecten later, bij een
financiële regeling met Duitsland, nog waarde bezaten. In 1947 verzocht de
Joodse Commissie voor Herstel de minister van Financiën het bedrag van
ƒ110 miljoen terug te betalen. Ook werd ƒ25 miljoen geëist voor Westerbork
en Vught. De Tweede Kamer legde dit verzoek in november 1948 aan
Lieftinck voor. De minister antwoordde botweg: 'De belegging (...) in Duits
schatkistpapier is als een fout van de Duitse beheerders te beschouwen. Een
integrale vergoeding van dit bedrag zou betekenen, dat de Staat zou over
gaan tot vergoeding van nadeel ontstaan uit hoofde van fouten gemaakt
door Duitse beheerders.' Dit was voor de regering onaanvaardbaar. Hetzelf
de gold voor de gevraagde vergoeding voor W esterbork en Vught.274 De
financiële specialist van de PvdA in de Tweede Kamer, H.J. Hofstra, be
toogde dat de buitengewoon ongunstige situatie van de joden onder de be
zetting bijzondere maatregelen van rechtsherstel rechtvaardigde. Hij wilde
de claim op ƒ110 miljoen niet definitief afwijzen. De claim van ƒ25 miljoen
moest volgens Hofstra direct worden toegewezen. Vught en W esterbork
waren volgens hem moreel eigendom van VVRA en LVVS. Na de oorlog
had de regering de kampen in beslag genomen en er politieke delinquenten
vastgezet. Lieftinck gaf niets toe wat betreft de ƒ110 miljoen: hij wilde geen
precedent scheppen. De kwestie van het 'morele eigendom' van de twee
kampen zou hij voorleggen aan de bewindvoerders van liro.275
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In de loop van 1949 verslechterden de vooruitzichten voor een voorspoe
dige afloop van het rechtsherstel. Alleen al in de periode van april tot no
vember 1949 kwamen 150.000 kortsluitingen binnen bij de Afdeling Effectenregistratie van de Raad voor het Rechtsherstel. De afdeling wachtte nog
op een aantal principiële uitspraken van de beroepsinstantie (de Afdeling
Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel). Daarnaast moest nog veel
werk verricht worden in het buitenland.276
Een belangrijke principiële beslissing nam de Afdeling Rechtspraak op 17
oktober 1949. De Afdeling bevestigde namelijk het systeem van het noodbesluit F 272.277 Dit besluit bepaalde dat de laatste bezitter van een effect aan
toonder bescherm ing genoot als hij het te goeder trouw verkregen had.
Deze goede trouw werd vermoed wanneer het effect in regelmatig beursverkeer verkregen was. Als de oorspronkelijke joodse eigenaar zijn effect terug
wilde krijgen, moest hij eerst bewijzen dat de bezitter niet te goeder trouw
was! Welnu, op 17 oktober oordeelde de Afdeling Rechtspraak dat een koper
van effecten, afkomstig van liro, deze effecten regelmatig had verworven,
ook al wist de koper van de herkomst ervan. Zij voegde daaraan toe: 'Men
moge deze regeling onbillijk vinden of in strijd achten met fundamentele
rechtsbeginselen, het behoort tot de taak van de rechter de wet toe te passen,
niet om haar juistheid te beoordelen.'278
Twee maanden na deze uitspraak toonde de regering zich bereid een
garantie van ƒ23 miljoen te verstrekken aan de bewindvoerders van VVRA
en LVVS, zodat deze hun crediteuren een aanbod konden doen voor een
definitieve uitkering uit de boedel tot een bedrag van respectievelijk 60% en
70% van de totale claim. Degenen die het aanbod accepteerden, moesten al
hun aanspraken aan de staat overdragen. De regering meende op deze wijze
het einde van de effectenregistratie en alles wat daarmee samenhing te kun
nen bespoedigen.279 Lieftinck had er in de ministerraad op aangedrongen
geen dwang uit te oefenen: het voorstel moest zo aantrekkelijk zijn dat de
grote meerderheid het zou aanvaarden. Schokking voelde meer voor een
wettelijke regeling, waarbij de crediteuren gedwongen zouden worden het
voorstel te aanvaarden zoals bij de Faillissementswet. De zaak was volgens
hem toch nooit volledig uit te zoeken. Lieftinck antwoordde Schokking dat
men dan de hele rechtsherstel-wetgeving moest afschaffen. De ministerraad
ging akkoord met de nota van Lieftinck. Wijers waarschuwde echter dat na
het opstellen van die nota gebleken was dat toch nog een aantal van de over
te dragen aanspraken als 'vrij sterk’ kon worden aangemerkt.280
De meeste leden van de Tweede Kamer reageerden terughoudend op het
aanbod van Lieftinck. Men wilde de kat uit de boom kijken, omdat nog niet
duidelijk was hoe het voorstel van de bewindvoerders precies zou luiden.
Tendeloo vond het 'geen elegante figuur' om na viereneenhalf jaar met
een onderhands akkoord te komen. Niettemin prees ze Wijers voor het feit
dat in het jaar 1949 veel meer gebeurd was op het gebied van het rechtsher
stel dan in voorgaande jaren. F.H. van de Wetering (CHU) meende dat het
regeringsbesluit hoop bracht bij een grote groep ex-gedeporteerden. Hofstra
juichte het voornemen van Lieftinck toe, maar wilde eerst de bijzonderhe
den afwachten. Hoe zat het met de ƒ110 en ƒ25 miljoen van vorig jaar? De
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minister antwoordde hem dat de waarderingsmaatstaf voor de kampen zo
danig gekozen zou worden dat men zich niet hoefde te beklagen. Hij zou de
voorw aarden van het aanbod spoedig publiceren. De Kamer ging ak
koord.281
Buiten het parlement ontstond grote beroering onder juristen over de
uitspraak van 17 oktober van de Afdeling Rechtspraak. De grote jurist E.M.
Meijers - die zich de bijnaam ’De Hoogste Raad' verworven had - was zeer
negatief over de uitspraak. Hij had er persoonlijk belang bij: als jood was hij
door liro van zijn effecten beroofd, en hij maakte zich sterk voor zijn lot
genoten.282 Op 13 januari 1950 richtten vijf professoren, onder wie Meijers,
een protest aan de minister van Justitie. In het Algemeen Handelsblad van
1 en 2 februari 1950 en in de brochure Het voorstel van LVVS aan haar
schuldeisers zette Meijers vervolgens uiteen wat zijn bezwaren waren tegen
het voorstel van de bewindvoerder. Hij betoogde onder meer dat, wanneer
in revisie anders geoordeeld zou worden dan de uitspraak van 17 oktober
1949, het gehele voorstel moeilijk te handhaven zou zijn, omdat de rechts
aanspraken van de oorspronkelijke eigenaar in dat geval heel wat sterker
zouden staan. Deze zou zich wel twee keer bedenken voordat hij zijn aan
spraken aan de staat zou overdragen. Het grootste bezwaar van Meijers was
gelegen in het feit dat de Afdeling Effectenregistratie de crediteuren geen ge
gevens verschafte, zodat zij niet konden berekenen wat hun kansen waren
op volledig of gedeeltelijk rechtsherstel. De mees ten wachtten al vijf jaren
op de teruggave van ten minste een deel van hun vroegere bezit en werden
door het voorstel te sterk onder druk gezet. De regering eiste namelijk dat
een crediteur voor 1 april 1950 (later verlengd tot 1 juni 1950) zou beslissen
of hij het aanbod al dan niet zou accepteren. Meijers stelde voor dat de
regering een commissie van belanghebbenden en bekende juristen het recht
zou geven om van alle gegevens van de Afdeling Effectenregistratie kennis
te nemen. Daarnaast moest de regering, als de uitspraak van 17 oktober in
revisie vernietigd zou worden, een lijst publiceren van effectenmakelaars
die duidelijk met liro onder een hoedje hadden gespeeld. Aankoop op de
beurs via een van deze commissiehuizen zou dan niet langer beschermd
moeten worden. Meijers ging er van uit dat de uitspraak van 17 oktober
vernietigd werd. Mocht dit niet het geval zijn dan moest de wetgever tus
senbeide komen om hetzelfde resultaat te bereiken. Wat de liquidatie van
LVVS betrof: de bewindvoerders moesten zo snel mogelijk overgaan tot een
voorlopige uitkering van bijvoorbeeld 50%.283
Veel leden in de Eerste Kamer toonden zich, in navolging van Meijers,
begin februari 1950 verontrust over het aanbod van de bewindvoerders aan
de schuldeisers van LVVS en VVRA. Uit het verm ogensoverzicht van
VVRA bleek bijvoorbeeld dat de staat maar ƒ5,6 miljoen wilde betalen voor
Vught en W esterbork, terwijl de kampen ruim ƒ25 miljoen gekost hadden.
Lieftinck bleef erbij dat hij slechts bereid was de waardevermeerdering van
W esterbork en de overnamewaarde van Vught te vergoeden: totaal ƒ5,6
miljoen. De rest was niet-materiële oorlogsschade en die werd in de regel
niet vergoed. Het was onrechtvaardig tegenover andere groepen om daar
een uitzondering op te maken. Hij verdedigde het aanbod van de bewind577

Hoofdstuk V Het rustige tuintje van rechter Wijers

voerders met het argument dat dit de enige mogelijkheid was om tot een
oplossing te komen op basis van vrijwilligheid. De andere methode (met
vele rechtswaarborgen, appèlm ogelijkheden etcetera) duurde te lang en
kostte te veel. Verder wees hij erop dat zekere vorderingen niet overgedra
gen hoefden te worden, dat de staat iets zou ondernemen tegen bezitters te
kwader trouw en dat de crediteur vrij was het aanbod af te slaan.284
M olenaar stelde voor het aanbod in te trekken en eerst m et banken en
commissionairs die te kwader trouw waren geweest te praten over een bij
drage in de geleden schade. Het geboden percentage zou dan verhoogd kun
nen worden. Hij vreesde dat de regering een slaatje zou kunnen slaan uit de
overgedragen claims. Daarnaast pleitte hij voor een ’full dress debate': het
was zijns inziens onjuist deze zaak af te doen zonder een uitspraak van het
parlement over de wijze waarop de beroofden behandeld moesten worden.
Dit zou de positie van de regering aanzienlijk kunnen versterken. De frac
tievoorzitter van de PvdA in de senaat, J. van de Kieft, vond het voorstel
van de bewindvoerders redelijk en de kritiek op veel punten zwaar over
dreven. Hij was met name tevreden omdat de crediteuren keuzevrijheid
gelaten werd. Lieftinck sloot zich hierbij aan en antwoordde Molenaar dat
een ’full dress debate' niet noodzakelijk was. Hij zou Hofstra in de Tweede
Kamer inmiddels hebben toegezegd dat hij geen cent zou uitgeven zonder
dat het parlement over de voorstellen tot afwikkeling der boedels zou zijn
ingelicht. De regering zou zich opnieuw beraden indien, als gevolg van
revisie van de uitspraak van 17 oktober 1949, de 'dode mussen' van de oor
spronkelijke eigenaars springlevend zouden blijken.285
Bij de behandeling van de Justitiebegroting door diezelfde senaat werd
voorgesteld om de opbrengst van de door tribunalen uitgesproken ver
beurdverklaringen (ƒ44 miljoen) te gebruiken voor een integrale ver
goeding voor W esterbork en Vught. Enkele leden sloten zich bovendien
aan bij de voorstellen van Meijers. Op 30 maart 1950 wees Wijers deze voor
stellen af. Hij weigerde verder op deze kwestie in te gaan, zolang de rechter
zich niet had uitgesproken.286 Meijers c.s. had de zaak namelijk voorgelegd
aan de Afdeling Rechtspraak. Op 30 m aart vernietigde de Afdeling het
aanbod van de bewindvoerder van LVVS. Zij verklaarde bovendien dat zo
snel mogelijk een percentage van minstens 50% aan de erkende schuld
eisers moest worden uitgekeerd. Het VVRA-aanbod trof op 13 april hetzelf
de lot: hier werd het voorgeschreven percentage 55%.287 Daarmee was de
actie van Meijers geslaagd.
Het voornemen van de regering om het rechtsherstel te versnellen was
hierdoor gefrustreerd. In september 1950 beklaagde Struycken zich bijvoor
beeld in de Tweede Kamer over het feit dat elke poging om te komen tot li
quidatie van alles op het terrein van het rechtsherstel, protesten van het in
dividu uitlokte. Hij stelde voor om de beroepsmogelijkheden te beperken.
Een deel van de Tweede Kamer (o.a. Terpstra) juichte dit toe, maar een
ander deel wilde niet afzien van een beroepsmogelijkheid terwille van een
snellere afwikkeling van het rechtsherstel. Veel kamerleden verweten de
regering dat zij het LVVS-aanbod niet wettelijk geregeld had: de regering
moest doortasten en zich niet neerleggen bij de beslissing van de Afdeling
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Rechtspraak. Struycken antwoordde dat de regering met opzet afzag van een
wettelijke regeling, omdat het vonnis niet alleen de heftige kritiek op het
aanbod had overgenomen maar ook nog bepaald had dat het aanbod 'pun
ten bevatte die met recht en billijkheid volstrekt onverenigbaar waren’. Het
kabinet koos ervoor om de uitslag van het effecten-rechtsherstel eerst af te
wachten.288
Na 1950 ontwikkelde de jurisprudentie zich in een voor de oorspronke
lijke joodse eigenaars gunstige richting. De boedel van VVRA en LVVS
nam in 1952 in omvang toe toen een claim van ƒ66 miljoen op Duits schatkistpapier erkend werd. In de loop van de jaren vijftig bleek het mogelijk
om de LVVS-crediteuren 90% en de VVRA-rechthebbenden 85% van hun
claim uit te betalen. De Afdeling Effectenregistratie werd pas opgeheven in
1971.289 Het rechtsherstel, met name het effecten-rechtsherstel, duurde zo
lang omdat men het te goed had willen doen. In verband met de massaliteit
van de materie was de gekozen regeling veel te casüistisch.290 Lieftinck
trachtte eind 1949 het rechtsherstel te versnellen met zijn garantie van ƒ23
miljoen aan de bewindvoerders. Dit mislukte. De ministers van Financiën
en Justitie legden zich neer bij de beslissingen van de onafhankelijke
Afdeling Rechtspraak, die moest komen met 'richtinggevende jurispruden
tie’. Rechtswaarborgen werden gegarandeerd.
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Inleiding
De zedelijke normen en waarden in de Nederlandse samenleving, waar
onder die op het gebied van de sexualiteit, het huwelijk en het gezin, berust
ten van oudsher op de christelijke godsdienst. De christelijke zedenleer, ge
baseerd op de Heilige Schrift, Openbaring en Overlevering, en kernachtig tot
uitdrukking gebracht in de Tien Geboden, bepaalde de geestelijke vorming
van het Nederlandse volk, in de Middeleeuwen onder het toeziend oog van
de Rooms-Katholieke Kerk, na de Nederlandse Opstand lange tijd onder
overheersende invloed van het Calvinism e.292 Ondanks de toenemende
ontkerkelijking sinds het einde van de negentiende eeuw bleven de traditioneel-christelijke leerstukken van Roomse en Dordtse huize richtingge
vend voor grote groepen in de samenleving. Huwelijk en gezin werden al
gemeen gezien als instellingen van fundamenteel belang. Voor deze instel
lingen was in de christelijke godsdienst een god-gegeven grondslag geopen
baard. Sexualiteit was slechts aanvaardbaar binnen het huwelijk, daarbuiten
werd zij afgewezen. Sexuele hervormingsbewegingen, zoals de in 1881 opge
richte Nieuw-Malthusiaanse Bond - voorloper van de NVSH (1946) -, die op
beperkte schaal - binnen het huwelijk - een verandering van de sexuele mo
raal (gezinsplanning) bepleitte, werden fel bestreden door de kerken en de
confessionele partijen. In 1926 bijvoorbeeld besliste ARP-minister van Justi
tie J. Donner, daarin gesteund door de rechterzijde, afwijzend omtrent de
koninklijke goedkeuring van de statuten van de N ieuw-M althusiaanse
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Bond. De minister meende dat verlening der goedkeuring de werkzaam
heid der vereniging zou versterken, hetgeen gevaar opleverde voor de
openbare orde en goede zeden.293 De bond had overigens slechts een zeer
geringe aanhang in het land.
In het parlement wierpen vooral de confessionele kamerfracties zich op
als hoeders van de zedelijke beginselen van het volk. Geregeld maakte de
rechterzijde zich sterk voor wetgeving tot bestrijding van vormen van ze
delijke verwildering in de maatschappij. Voor wat betreft de eerste decennia
van deze eeuw kunnen in dit verband genoemd worden de totstandkoming
van de W et van 20 mei 1911, Stbl. 130, 'tot bestrijding van de zedeloosheid
en beteugeling van de speelzucht’, naar de toenmalige minister van Justitie
'W et-Regout' geheten294, de mislukte pogingen tot wijziging van de Be
grafeniswet met het oog op de lijkverbranding, tot wijziging van de Zon
dagswet en tot afschaffing van de Staatsloterij295, en tenslotte de moeizame
totstandkom ing van de W et 'tot bestrijding van de zedelijke en m aat
schappelijke gevaren der bioscopen', de Bioscoopwet van 1928.296
Hoewel de rechterzijde vanaf 1922 permanent de meerderheid in het par
lement bezat en de kabinetten in deze periode geheel of grotendeels waren
samengesteld uit geestverwanten van de confessionele groeperingen, was
het resultaat van haar inspanningen, om wetgeving op zedelijk terrein tot
stand te brengen, mager. De meningsverschillen tussen RKSP, ARP en CHU
omtrent de reikwijdte van de zedelijkheidswetgeving en het verzet van de
linkerzijde verhinderden dat een aantal omstreden vraagstukken, zoals de
wijziging van de Zondagswet en de Begrafeniswet, tot een oplossing werd
gebracht.
De eerste jaren na de oorlog. Een ethisch reveil?
De Tweede Wereldoorlog bracht niet slechts grote materiële verwoestingen,
maar leidde in de ogen van velen ook tot een niet minder ernstige ont
aarding van morele opvattingen onder de bevolking. De verontrusting over
het zedelijk verval kwam in de eerste maanden na de bevrijding niet
slechts uit kerken en de confessionele groeperingen voort, maar zij werd
vrij algemeen in de pers en door de politieke partijen verwoord. Zij richtte
zich met name op de sexuele omgang van Nederlandse vrouwen met Ca
nadese militairen in de 'leave-centres' tijdens de 'dolle dwaze zomer van
1945'; het zedelijk verval van de jeugd, tot uitdrukking komend in vanda
lisme, 'dansmanie', bioscoopbezoek en exorbitant tabaks- en alcoholgebruik;
de zwarte handel; de arbeidsschuwheid; het wangedrag bij de behandeling
van collaborateurs.297
De verontrusting over deze vormen van zedeloosheid was niet minder
groot onder diegenen die in de Nederlandse Volksbeweging streefden naar
vernieuwing van het maatschappelijke bestel. Het ethische reveil dat deze
beweging voorstond, was gebaseerd op strenge zedelijke normen. Het gezin
nam een centrale plaats in de vernieuwde samenleving in. Inbreuken op de
zedelijke waarden hiervan moesten krachtig worden bestreden door de
overheid en door de m aatschappelijke autoriteiten. De katholieke straf580
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rechtsgeleerde W.P.J. Pompe betoogde in dit verband in 1945: ’De zedelijke
verwildering en tuchteloosheid zijn wel de kwaadste posten van de ge
havende boedel, welke de bezettende macht ons heeft nagelaten. Strenge
tucht, over de grenzen van door de zuivering getroffen misdragingen heen,
in strafrecht en tuchtrecht, in school en gezin, zal daarom nog geruimen tijd
na de zuivering vereischt blijven, zonder aanzien van persoon of klasse of
daad of rang of partij.’298
In een herderlijk schrijven van het Nederlandse episcopaat van 1 sep
tember 1945 werd eveneens gewezen op het zorgwekkend geestelijk verval.
'In zoo goed als alle sferen van het openbare leven is de geest van de wereld
doorgedrongen, zoodat het leven soms meer heidensch dan Christelijk lijkt.
In de zuigkracht van een nieuw heidendom wordt angstwekkend veel mee
gesleept en de opvattingen en zeden van vele gelovigen worden door on
christelijke elementen echt besmet.' De bisschoppen merkten in dit verband
op dat eerlijkheid en waarheid bij velen zoek waren, dat rechtvaardigheid
en gerechtigheid veel hadden geleden, dat de geest van zedigheid en kuis
heid onder andere in lectuur, film en kleding verzwakt was, en dat de hu
welijkstrouw aan heiligheid en hechtheid ernstig had ingeboet. De b is
schoppen zagen als onverbiddelijke consequentie, dat het voor de gelovigen
nodig was te waken en te bidden, 'opdat de groote bekoring van den geest
der wereld U niet misleidt'.299
De hierboven geuite vrees voor het verval van de traditionele morele
opvattingen van een overwegend christelijke samenleving was niet geheel
zonder grond. In de bevrijdingsroes van 1945 bereikte het voor- en buiten
echtelijk geslachtsverkeer een voor die tijd ongekende omvang, gevolgd
door een sterke toename van het ongehuwd moederschap. Daarnaast be
reikte het aantal door de rechter uitgesproken echtscheidingen kort na de
oorlog een absoluut hoogtepunt, meer dan driemaal zo hoog als in 1940.
Vermoedelijk speelden de door de oorlog teweeggebrachte langdurige sepa
raties van huwelijkspartners hierbij een belangrijke rol.300 Tenslotte hadden
de ervaringen in de oorlog geleid tot een versoepeling van zeden onder de
jeugd. Noodgedwongen brachten jongeren in die jaren veel tijd niet op
school maar op straat door. De hongerwinter van 1944-1945 confronteerde
hen met de verschrikkingen van de oorlog, en bracht velen hunner tot han
delingen, die onder normale omstandigheden onoirbaar waren.301 De vraag
rees of deze onder invloed van oorlog en bevrijding opgetreden ontsporing
op zedelijk terrein van blijvende aard zou zijn, en welke maatregelen van
overheidswege eventueel getroffen moesten worden.
In het jaar 1946 werd de zedelijke verwildering door de regering voor
alsnog als een onverminderd en brandend probleem voorgesteld, waartegen
op verschillende wijzen moest worden opgetreden. In zijn regeringsver
klaring van 15 juli 1946 benadrukte het kabinet-Beel dat de zedelijke begin
selen van het christendom voor de regering de grondslag vormden voor
haar beleid ter versterking van het gezag en tot herstel van de diep geschok
te publieke moraliteit. De troonrede van 23 juli 1946 gaf aan welke maatre
gelen ter bestrijding van de zedelijke verwildering de regering voor ogen
had: 'In ernstig onderzoek zal worden genomen de vraag op welke wijze
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ontduiking van het bepaalde in artikel 263 van het Burgerlijk Wetboek
(echtscheidingsgronden, PB) kan worden tegengegaan. M aatregelen ter
voorkoming van lichtvaardige echtscheidingen zullen worden voorbereid.
M aatregelen zullen worden voorbereid ten behoeve van een meer doel
treffende bestrijding van de openbare onzedelijkheid. (...) De regering zal
sterken steun verleenen aan de jeugdbeweging, met inachtneming van zelf
standigheid der levensrichting en erkenning van de rechten van de ouders.
Bijzondere aandacht zal gewijd worden aan de bestrijding van de verwilde
ring der jeugd.'302
De regering overwoog een aanzienlijk aantal (wettelijke) m aatregelen,
maar de uitvoering ervan kwam tijdens de kabinetsperiode 1946-1948 nau
welijks op gang. Een tweetal wetsontwerpen verdient in dit verband ver
melding. In 1947 werd onder verantwoordelijkheid van de minister van So
ciale Zaken, Drees, een wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend tot
verbetering van de hygiënische omstandigheden in zweminrichtingen. De
KVP wilde echter in het ontwerp tevens een regeling opnem en ter
beveiliging van de openbare orde en zedelijkheid. Zij werd daarin gesteund
door ARP en SGP. Stokman (KVP) diende een tweetal amendementen in,
die ertoe strekten de mogelijkheid van gemengd zwemmen te beperken en
te voorkomen dat zweminrichtingen aanstoot gaven aan de bezoekers en
het publiek in de omgeving. Ter linkerzijde ontmoetten deze amendemen
ten overwegende bezwaren, nu het ontwerp daarmee zijn louter technische
karakter verloor. Minister Drees koesterde vooral praktische bedenkingen
tegen de wijzigingsvoorstellen. Zij zouden moeilijk uitvoerbaar zijn. Nadat
de amendementen waren aangenomen, vroeg de bewindsman om schor
sing van de beraadslagingen. In 1947 werd het wetsontwerp ingetrokken.
Eenzelfde lot trof het in 1950 ingediende tweede ontwerp-Zwem inrichtingenwet.303
Op de valreep, voorjaar 1948, wist de minister van Justitie in het kabinetBeel, Van Maarseveen, alsnog een van de beloften van de troonrede van
1946 in zoverre in te lossen, dat bij koninklijke boodschap een wetsontwerp
bij de Tweede Kamer werd ingediend 'ten einde lichtvaardige echtschei
dingen tegen te gaan'.304 Sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek in
1838 was de wettelijke regeling van de echtscheiding in hoofdzaak onge
wijzigd gebleven. De wet gaf intussen geenszins meer de werkelijkheid
weer. Terwijl artikel 263 BW bepaalde dat echtscheiding niet door onder
linge toestemming kon plaatshebben, werden jaarlijks talrijke echtscheidin
gen uitgesproken op grond van enerzijds gesteld en anderzijds niet weer
sproken overspel, waarbij de rechter zich niet verdiepte in de vraag of dit
overspel in feite was gepleegd, dan wel de echtgenoten langs deze weg een
door artikel 263 verboden echtscheiding door onderlinge toestemming ver
k reg en .305 Tegen deze praktijk, bekend als 'de grote leugen', bestonden
weliswaar allerwegen grote bezwaren, maar over de remedie kon men het
niet eens worden. De herziening van de echtscheidingsgronden stuitte op
grote tegenstellingen in het parlement, getuige de parlementaire geschie
denis. Verschillende vergeefse pogingen tot herziening van de echtscheidingswetgeving werden ondernomen.306
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Het wetsontwerp van minister Van Maarseveen voorzag intussen niet in
een herziening van de echtscheidingsgronden, waarop de troonrede van
1946 primair doelde, maar trachtte wel langs andere weg het doel te berei
ken, namelijk door een 'uitgebreide en doeltreffende' regeling van de ver
zoeningspoging. Het ontwerp voorzag in dit verband in de instelling van
een gezinsrechter en een gezinsraad, die moesten trachten een verzoening
tussen de echtgenoten te bewerkstelligen.307 Aan de behandeling van het
wetsontwerp kwam de Kamer tijdens het kabinet-Beel niet meer toe. Zij
zou een reeks van jaren in beslag nemen en resulteren in een wet die nim
mer in werking trad.
De balans voor wat betreft de bevordering van de zedelijkheid door (wet
telijke) maatregelen, viel voor het kabinet-Beel aldus overwegend negatief
uit. Bovendien kon uit de periode 1946-1948 afgeleid worden, dat, voor zo
ver er al vraagstukken van zedelijke aard in het parlement aan de orde ge
steld werden, slechts de confessionele partijen aandrongen op overheids
ingrijpen. De roep om maatregelen ter bestrijding van de zedenverwilde
ring was in 1948 fors afgenomen.
De KVP en de bevordering van de zedelijkheid
Hiervoor werd geconstateerd dat het vooral de confessionele groeperingen
waren, die zich opwierpen als hoeders van de zedelijke beginselen van het
volk. Van de grotere confessionele partijen nam de KVP het voortouw voor
wat betreft de bestrijding der zedeloosheid. De inspanningen van de KVP en
de aan haar gelieerde organisaties lagen in het verlengde van de waarschu
wingen inzake het zedelijke gedrag, die in de tweede helft van de jaren
veertig en begin jaren vijftig herhaaldelijk vanuit Rome en de Nederlandse
kerkprovincie werden geuit. De vastenbrief van het Nederlandse episcopaat
van 1951 gaf bijvoorbeeld uiting aan een grote ongerustheid over de bedrei
ging van de heilige instelling van het christelijke huisgezin.308
Eerder werd geconstateerd dat vooral de KVP in haar verkiezingspro
gramma's voor 1948 veel aandacht besteedde aan zedelijkheidsvraagstukk e n .309 Deze partij liet het echter niet bij de formulering van een groot
aantal programpunten. Nadat al eerder commissies waren ingesteld met be
trekking tot het echtscheidingsvraagstuk en de film, zag het aan de KVP ge
lieerde Centrum voor Staatkundige Vorming in 'de toenemende onzede
lijkheid in ons land' aanleiding een commissie voor zedelijkheidsvraagstukken te vormen onder voorzitterschap van C.Ch.A. van Haren,310 ad
vocaat te ’s-Gravenhage, waarvan onder meer het Tweede-Kamerlid pater
Stokman deel uitmaakte. De commissie-Van Haren bracht begin 1950 haar
rapport uit, getiteld Overheid en openbare zeden.3U Na een zorgvuldige
omschrijving van het begrip zedelijk welzijn in verband met het staatsdoel
en staatsgezag, beperkte de commissie haar verdere onderzoek tot zedelijke
handelingen, die 'op het sexuele leven betrekking hebben of daarmee in
nauw verband staan'.312
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Romme: 'Wees maar niet bang, juffrouw, ik heb Linggadjati ook aangekleed!'

Achtereenvolgens werden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
kleding, baden en zwem m en, kam peren, dansen, neo-m althusianism e,
prostitutie en homosexualiteit. De commissie kwam in haar aanbevelingen
tot het formuleren van een groot aantal strafrechtelijke bepalingen, waar
onder het verbod tot het in het openbaar dragen van kleding welke aansto
telijk is voor de eerbaarheid, het verbod tot het dragen van badkleding in
het openbaar buiten de zwemgelegenheden, het verbod van het gemengd
zonnebaden - terwijl gemengd zwemmen toegelaten werd -, het verbod van
het in het publiek dansen buiten aanwezigheid van een van overheidswege
erkend dansmeester - volgde men diens aanwijzingen niet op, dan beging
men een overtreding -, een algeheel wettelijk verbod tot verkoop van voor
behoedmiddelen, en tenslotte de strafbaarstelling van homosexuele hande
lingen van minderjarigen met minderjarigen en van m eerderjarigen on
derling, middels een uitbreiding van art. 248 bis van het Wetboek van Straf
recht dat het plegen van ontucht door meerderjarigen met minderjarigen
strafbaar stelt.
De door de commissie-Van Haren voorgestelde drastische maatregelen
waren omstreden. In het N ederlands juristenblad oordeelde de katholieke
jurist E. Brongersma, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, dat 'een der
gelijke grootscheepse ontrechting van de persoonlijkheid’ niet alleen niets
van doen had met het christendom, 'zij is zelfs immoreel en dus onchris
telijk, en kan nooit gemotiveerd worden met de mogelijkheid of het feit,
dat hier en daar door een minderheid van deze vrijheid misbruik wordt
gemaakt. Wie alles wil verbieden, waarvan misbruik wordt gemaakt, moet als hij zelfkennis heeft - beginnen met zichzelf te verbieden’.313 De voor
gestelde rechtsregels waren zijns inziens niet te controleren en onuit
voerbaar. Van de naleving ervan zou in feite weinig of niets terecht komen.
Tegen de leden der commissie, zo concludeerde Brongersma tot besluit, kon
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men hetzelfde zeggen, wat Christus tot zijn leerlingen zei, die straffen wil
den afroepen over de dwalende Samaritanen: 'Gij weet niet, wat voor geest
u bezielt.'314
De bijzondere aandacht van de KVP voor de openbare zedelijkheid bleef
niet zonder gevolgen voor de programmatische afspraken tijdens de ka
binetsform atie van 1948. In het regeerprogram van het kabinet-Drees-Van
Schaik werd als fundament van het regeringsbeleid - overeenkomstig de
regeringsverklaring van het kabinet-Beel van 1946 - vooropgesteld dat bij de
oplossing van de verschillende vraagstukken moest worden uitgegaan van
de zedelijke beginselen die aan 'onze beschaving' ten grondslag liggen, te
weten 'de erkenning, dat het Christendom voor zeer grote groepen van ons
volk de bron is, waaruit zij hun geestelijke krachten putten en welke zede
lijke normen door vele aanhangers van andere dan Christelijke overtui
ging eveneens worden aanvaard'. In onderdeel IV van het program werden
de 'Vraagstukken van zedelijke aard' nader uitgewerkt, waarbij een aan
zienlijk aantal verlangens uit de KVP-programs werd overgenomen.315 De
uitvoerige en gedetailleerde behandeling van vraagstukken op godsdienstig
en zedelijk terrein in het program van het kabinet-Drees-Van Schaik bracht
tot uitdrukking dat het treffen van m aatregelen ter bestrijding van de
zedeloosheid hoge prioriteit had. Aangezien het kabinet-Beel in de voor
gaande twee jaren er niet in geslaagd was te komen tot wettelijke maatrege
len ter bestrijding van de zedenverwildering, rees de vraag of het nieuwe
kabinet terzake wel succesvol zou zijn. Tevens was het de vraag welke hou
ding de verschillende fracties zouden innemen bij concrete voorstellen.
Krachtdadig optreden gevraagd
Bij de beraadslagingen over de regeringsverklaring van 12 augustus 1948 en
de eerste algemene beschouwingen over de rijksbegroting voor 1949 be
steedden met name Schouten (ARP) en Romme (KVP) aandacht aan vraag
stukken van zedelijke aard. Eerstgenoemde uitte daarbij bedenkingen tegen
de hiervoor geciteerde algemene grondslag van het kabinet. De formule
deed hem te veel denken aan opvattingen van de Nederlandse Volksbewe
ging. De algemene omschrijving coördineerde christendom en humanisme
en verenigde aldus wat krachtens oorsprong en inhoud niet voor vereni
ging in aanmerking kwam. 'Alleen de Christelijke beginselen, de normen
aan de Openbaring Gods ontleend, zijn in de ware zin van het woord hoge
re beginselen.' In de erkenning ervan lag de enige mogelijkheid 'tot over
winning van de schrikbarende geestelijke en morele nood van deze tijd'.
Vele verschijnselen wezen erop dat de morele inzinking nog van zeer in
grijpende aard was, en dat die morele inzinking de geestelijke, morele en
materiële krachten van het volk in zeer belangrijke mate aantastte.316
Romme hield een praktisch en meer toegespitst betoog. Hij herinnerde
aan de verkiezingsleuze van de KVP: 'Gezond gezin, gezond volk.' De zorg
voor het gezonde gezin nam zijns inziens 'andermaal een zeer grote plaats
in. W anneer ons daarbij soms een zekere felheid bevangt, dan moet nie
mand ons dit kwalijk nemen. Die felheid, Mijnheer de Voorzitter, is dan de
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weerslag van ons inzicht in de fundamentele waarden van het gezonde
gezin voor een gezond volk.' De bevordering van het gezonde gezin diende
zowel op het zedelijk terrein in enge zin als op het terrein van het onder
wijs en de opvoeding gestalte te krijgen. 'Voor een goed verkeer tussen het
Kabinet en zijn politieke vrienden en mij', zo besloot Romme, 'zal het van
ongemene betekenis zijn, wanneer wij elkaar kunnen vinden in de nodige
armslag voor de zedelijke, geestelijke en stoffelijke ontwikkeling en ont
plooiing van het gezin, zoals het feitelijk nu eenmaal in Nederland voor
kom t.'317
Naast de beide bovengenoemde fractievoorzitters besteedde met name
Zandt (SGP) uitvoerige aandacht aan zedelijkheidsvraagstukken. Zijn frac
tie kon zich 'in genen dele verenigen met de grondslagen van het regerings
beleid'. Het beleid steunde 'niet op Gods woord, doch is humanistisch, ja re
volutionair'. Dit bleek onder meer uit de grote invloed van de 'revo
lutionaire Partij van de Arbeid in het Kabinet. Naast deze partij bezetten de
Rooms-Katholieken de sleutelposities; zij gebruiken deze om ons land te
verroom sen.'318 De bijdragen van Zandt aan de kamerdebatten getuigden
van een pessimistische kijk op de zedelijke toestand van het volk. Minister
president Drees deed de opmerkingen van de dominee, 'die wij van hem
gewend zijn en welke uit zijn beginsel voortvloeien’, af met een verwijzing
naar de behandeling van de betrokken begrotingshoofdstukken, waaruit
Zandt de voorbeelden voor zijn boetepreek had geput.319
Bij de jaarlijkse begrotingsbehandelingen van Justitie en Binnenlandse
Zaken kreeg de zedelijkheid veel aandacht. De KVP-kamerfractie pleitte
voor krachtige maatregelen ter bestrijding van de moraalvergroving. Bachg
en Maenen verlangden krachtdadig overheidsoptreden tegen onzedelijke
en zinneprikkelende lectuur, die met name in de particuliere winkelbibliotheken te leen aangeboden werd. Vele van deze bibliotheekhouders specu
leerden uit louter winstbejag op de lagere instincten der lezers. 'Gesteund
door het allesoverheersende argum ent "geld verdienen" volgt men de
smaak der massa door dik en dun. De leiding, die in de minder gunstige bi
bliotheken aan de smaak der lezers wordt gegeven, gaat meestal in de rich
ting van sensatie- en realistische lectuur', aldus Maenen.320 Bij de regering
werd erop aangedrongen om wettelijke maatregelen te treffen. De zorg voor
het gezinsleven uitte zich vooral in de aandrang om de echtscheidingswetgeving te herzien. De KVP-fractie toonde zich daarbij een groot
voorstander van het wetsontwerp tot het tegengaan van lichtvaardige echt
scheidingen. Daarnaast was een wijziging van de echtscheidingsgronden op
korte termijn gewenst.321
De ARP-kamerfractie ging de verheffing van het zedelijk peil van het
volk eveneens zeer ter harte. Haar woordvoerder, de predikant J. Fokkema,
zag echter ook lichtpunten. Vooral van de zijde van de kerk was er in de
laatste jaren grote activiteit getoond 'om de jeugd te trekken; een activiteit,
waarvan zegen uitgaat'. Allereerst hadden kerk en gezin een taak ter ver
heffing van de zedelijkheid. Daarnaast moest de overheid echter waakzaam
blijven, en niet schromen in te grijpen, wanneer dat noodzakelijk bleek,
waarbij Fokkema in eerste instantie dacht aan een 'zeer strenge filmkeuring
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en een leeftijdsgrens voor het bezoeken van bioscopen’. Het antirevolutio
naire kamerlid maakte zich daarnaast sterk voor de handhaving van de
zondagsrust. Bij de door het kabinet aangekondigde wijziging van de Zon
dagswet moest zijns inziens voorop blijven staan dat de zondagsheiliging
een gebod Gods betrof, 'een gebod dat ook normgevend is voor de Over
heid'. Ten aanzien van de op handen zijnde wijziging van de Begrafeniswet
herinnerde Fokkema de regering eraan, dat 'het begraven der doden Chris
telijke zede is, wortelend in het Christelijke geloof. Crematie wijst op een
breuk met het historisch Christendom.'322 Voor de ARP was daarnaast de
bestrijding van de speelzucht van groot belang voor het behoud van zede
lijke normen en waarden. Tenslotte was de bestaande echtscheidingswetgeving ook de ARP-fractie een doorn in het oog. 'De eigenlijke ontduiking
van artikel 263 Burgerlijk Wetboek' moest worden gestuit. Het aanhangige
wetsontwerp tot het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen was voor
dit doel echter ten enenmale onvoldoende. ARP-senator J.A. de Wilde zag
overigens het aantal echtscheidingen per jaar als een van de thermometers
op zedelijk gebied. Gelet op de enorme toename ervan, moest hij conclu
deren dat het op zedelijk terrein slecht gesteld was met het land.323
Grote bezorgdheid over het zedelijk peil van de Nederlandse samen
leving sprak vervolgens ook uit de beschouwingen van de SGP-leden Zandt
en Van Dis. De vertoningen in bioscopen en schouwburgen druisten naar
hun mening volstrekt in tegen de zedelijke normen van 'Gods Woord en
W et’. De kleding en de lectuurvoorziening ontmoetten eveneens ernstige
bezwaren. Gematigd was daarentegen de opstelling van de CHU-fractie met
betrekking tot zedelijkheidsvraagstukken. Haar woordvoerder H.K.J. Beer
nink beperkte zich hoofdzakelijk tot een pleidooi voor het behoud van de
zondagsrust. Tegenover de verontruste houding van de meeste confessio
nele fracties, stelden de woordvoerders van PvdA en VVD dat het wel mee
viel met het zedelijk verval van de samenleving. Men moest bepaald voor
zichtig zijn in het treffen van maatregelen. J.H. Scheps (PvdA) ging zelfs
zover, dat hij het 'een verschijnsel van politieke verwildering van zeden’
achtte, dat 'wij bij elke begroting een ontsiering door het geschrijf over ze
denverw ildering m oeten aantreffen’. Hij vond dat eerst maar eens een
m aatstaf voor het zedelijk peil van het volk moest worden vastgesteld.
Wanneer men daarbij uitging van een historische maatstaf, dan moest men
het logboek van Michiel Adriaanszoon de Ruyter eens nazien en nagaan
hoe men in Bestevaars tijd klaagde over de verwildering der zeden onder
de matrozen!324
In de Eerste Kamer waarschuwde PvdA-senator H.J. de Dreu tegen een al
te pessimistische kijk op de publieke zeden. Van ontaarding op enigerlei ge
bied wilde hij zeker niet spreken. 'Men hoede zich voor overdrijving. Wan
neer men de geschiedenis nagaat en oude publicaties naleest, dan ziet men
dergelijke klachten telkens weer terugkeren, en dat er in dit opzicht een gro
te teruggang in de mensheid zou plaatsvinden, zou ik zo zonder meer niet
willen aanvaarden.' De Dreu betwijfelde of men met wettelijke bepalingen
veel zou opschieten. Bovendien moest men de persoonlijke vrijheid niet te
veel aan banden leggen. 'Juist op dit gebied, alsook bij de herziening van de
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Zondagswet en van de huwelijkswetgeving, waarover geen gelijke inzich
ten bestaan bij de verschillende godsdiensten en geestesrichtingen, dient de
Overheid voorzichtig te zijn.'325 De PvdA wilde in het algemeen op zedelijk
terrein 'met grote voorzichtigheid te werk gaan, omdat hierbij de grens
tussen geestelijke vrijheid en geestelijke dwang zo m oeilijk is te onder
scheiden'. De PvdA-woordvoerders in beide Kamers stelden zich in de lijn
van de opvattingen van De Dreu in deze jaren terughoudend op ten aan
zien van het treffen van wettelijke maatregelen op het terrein van de zede
lijkheid.
Behalve de PvdA stond ook de VVD sceptisch tegenover krachtdadig
overheidsoptreden op het terrein van de zedelijkheid. Het Eerste-Kamerlid
W.C. Wendelaar betoogde dat 'het nog nimmer en nog nergens gelukt is de
zonde uit te roeien; ze zal steeds weer haar kop opsteken. Dat er dus bij een
bepaald systeem ongelukken gebeuren, zegt niets tegen dit systeem en is niet
te voorkomen. We kunnen kiezen tussen systeem en systeem. En nu is
mijn angst - en, naar ik meen, van velen aan de linkerzijde -, dat men door
de boog te strak te spannen, het omgekeerde bereikt van wat men bereiken
wil (...). Naar mijn mening (...) kan de zonde het best bestreden worden door
licht en openbaarheid, door waarheid en waarachtigheid, vooral in de ver
houding tussen de sexen, door sport en liefde tot de natuur, door het en
thousiasme en idealisme van de jeugd, die, als ze gezond is naar lichaam en
geest, beschikt over aangeboren afweermiddelen tegen het zondige en hei
melijke. Moet zij haar ware natuur te sterk onderdrukken, dan ontstaan wat
Freud complexen noemt, die grote gevaren meebrengen voor individu en
m aatschappij.' W endelaar trok vervolgens een vergelijking tussen het
strandleven in Schevingen omstreeks 1900 en anno 1949. 'Herinnert u het
zich ook hoe de heren zich verdrongen om het voor het vrouwenbad gere
serveerde gedeelte en hoe daar zwaar aangeklede vrouwen coquetteerden
met een bloot voetje? En ga dan nu op Scheveningen eens kijken, waar het
overgrote deel der baders in volkomen natuurlijkheid en onbevangen ge
niet van zee, lucht en zon.' Wendelaar zag hierin over het algemeen winst.
Hij nam het op zijn jeugdige tijdgenoten bij wie 'ik zie meer eerlijkheid,
meer natuurlijkheid, minder stiekeme zonde. Ik weet dat het ook door mij
voorgestane systeem ongelukken oplevert - maar hand op het hart - gebeu
ren die bij enig ander systeem niet?’326
Tegen de druk van KVP, ARP en SGP stelden de bewindslieden van Bin
nenlandse Zaken en Justitie, Van Maarseveen en Wijers - beiden katho
liek - zich terughoudend op. De eerste stelde voorop dat men ertegen moest
waken om de handhaving en versterking van de goede volkszeden teveel
te zien als een aangelegenheid welke in de eerste en voornaamste plaats tot
het terrein van de overheid behoorde. Uiteraard had deze een belangrijke
taak, in hoofdzaak ten aanzien van uitwassen op dit gebied, maar het kwaad
kon slechts in de wortel worden aangetast door de kerken, door vereni
gingen, die op dit terrein werkzaam waren, door de opvoeders, door de pers
en door andere maatschappelijke krachten. De overheid trad slechts aanvul
lend op, zo nodig het particulier initiatief stim ulerend.327 W ijers toonde
zich evenmin pessimistisch: 'Hoewel in de eerste tijd na de bevrijding een

De overheid als zedenmeester

toenemend verval van zeden kan worden geconstateerd, en dit ook tot
uiting komt in de statistische gegevens over berechte misdrijven tegen de
zeden over de laatste jaren, is op grond van de binnengekomen politierap
porten de verwachting gerechtvaardigd, dat het dieptepunt thans gepasseerd
is en er inmiddels een kentering op dit gebied is ingetreden.’ Uit ambts
berichten vanuit de provincies, zo deelde hij de Kamer mede, bleek dat van
excessen op het gebied van de kleding niet gesproken kon worden, terwijl
het peil der bioscoopvoorstelling in het algemeen voldeed aan de redelijke
eisen.328
Niettemin deden zich naar het oordeel van de regering enkele zorgelijke
ontwikkelingen voor, die tot overheidsingrijpen noopten. De lectuurvoor
ziening vormde zo'n onderwerp. In menig opzicht was hier sprake van een
aanmerkelijke achteruitgang op zedelijk gebied. In sommige kiosken wer
den geschriften van allerbedenkelijkste aard verspreid. De regering was
voornemens hiertegen op te treden. In het zittingsjaar 1948-1949 werd een
wetsontwerp op de leesbibliotheken bij de Tweede Kamer ingediend. Bij
zondere aandacht kreeg daarnaast de bestrijding van de speelzucht. In 1948
zegde de minister van Justitie de Kamer toe een actief opsporingsbeleid te
zullen bevorderen ten aanzien van de clandestiene voetbalpools en het rou
lettespel. Tevens werden in de kabinetsperiode 1948-1951 enige wettelijke
maatregelen getroffen, waarbij ten aanzien van de staatsloterij en de paardentotalisator een, van overheidswege geordende, ruimere gelegenheid tot
kansspel geschapen werd, teneinde clandestiene praktijken tegen te gaan.329
Voorts erkende de regering, dat het hoge aantal echtscheidingen tot over
heidsingrijpen noopte. Zoals hierboven bleek, was begin 1948 tijdens het ka
binet-Beel een wetsontwerp tot het tegengaan van lichtvaardige echtschei
dingen ingediend. De behandeling van het ontwerp werd in de eerste helft
van de jaren vijftig voortgezet en afgerond. Tegen de wetsvoorstellen be
stonden weinig bezwaren in het parlement. Niettemin trad de wet nimmer
in werking, omdat de voorziene instelling van gezinsraden om praktische
redenen onuitvoerbaar bleek. Gekscherend werd achteraf gesproken van 'de
lichtvaardige wet op de echtscheidingen'.330
De regering toonde zich tenslotte ook bereid om een aanpassing van de
Zondagswet en Begrafeniswet te bevorderen. De voorbereiding van beide
aanpassingen zou nog enige jaren vergen. In 1953 kwam een nader gewij
zigde Zondagswet tot stand ter vervanging van de geheel verouderde wet
van 1815, waarbij in de nieuwe wet uitsluitend enige bepalingen ter wegne
ming van beletselen voor de viering van de zondag waren opgenomen. In
1956 trad de Wet op de lijkbezorging in werking, die het verbranden van
doden als wettelijk geoorloofde methode van lijkbezorging introduceerde.
Al met al kan uit het voorgaande geconcludeerd worden dat de regering
in het eerste decennium na de oorlog slechts ten dele tegemoet kwam aan
de aandrang van confessionele zijde om met betrekking tot zedelijkheidsvraagstukken verdergaande maatregelen te treffen. Op bepaalde terreinen
kwam de wetgever zelfs tot maatregelen, die op enige versoepeling duid
den, zoals inzake de kansspelen en het crematievraagstuk. Voor wat betreft
de bestrijding van de vermeende zedelijke verwildering van de sam en
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leving konden als belangrijkste resultaten slechts de totstandkoming van de
nimmer in werking getreden Wet tot het tegengaan van lichtvaardige echt
scheidingen en de indiening van het wetsontwerp op de leesbibliotheken
gelden.
H et euvel der leesbibliotheken
O verheidsingrijpen

en

dru kpersvrijheid

Onder invloed van de emancipatie van de arbeidersklasse, de leerplicht en
de verbreking van het isolement van het platteland, nam voor de oorlog de
behoefte aan lectuurvoorziening onder brede lagen van de N ederlandse
bevolking sterk toe. De cultuurbemoeienis van de overheid richtte zich ech
ter in de eerste decennia van deze eeuw traditiegetrouw hoofdzakelijk op de
bovenlaag van de m aatschappij. De beperkte subsidiëring van openbare
leeszalen en bibliotheken verhinderde dat een groot deel van het lezers
publiek werd bereikt. Aldus werd in de praktijk veel overgelaten aan het
particuliere initiatief, dat in deze lacune voorzag door de vestiging, ver
spreid over het gehele land, van 'lees-' of ’winkelbibliotheken’, doorgaans
kleinere winkels of kiosken, waarin boeken en tijdschriften op commerciële
basis te leen werden aangeboden.331
Van overheidszijde bestonden al snel bedenkingen tegen het zedelijke
peil van de particulier aangeboden lectuur. Vooral in het zuiden des lands
groeide op gemeentelijk niveau de behoefte de exploitatie van leesbibliothe
ken aan banden te leggen, met name ter bestrijding van de pornografie en
ter bescherming van de jeugd 'tegen hare zedelijke gezondheid bedreigende
lectuur'. Om paal en perk te stellen aan dit 'kwaad', kwamen verschillende
gemeenten tot beperkende bepalingen in strafverordeningen, waarbij het
exploiteren van een leesbibliotheek zonder voorafgaande vergunning van
burgemeester en wethouders verboden werd, of waarbij de mogelijkheid
geopend werd om boeken die naar het oordeel van burgemeester en wet
houders niet in de bibliotheek thuishoorden, op schriftelijke aanzegging te
doen verwijderen, zonder dat de verordening enig criterium voor de bepa
ling van dit oordeel aangaf 332
De vraag was in hoeverre de betrokken verordeningen wel verenigbaar
waren met artikel 7 van de Grondwet (drukpersvrijheid), dat luidde: 'Nie
mand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet.' De grondwetsbepaling bevatte allereerst het verbod van censuur. Re
pressieve rechterlijke controle ten aanzien van uitingen van gedachten of
gevoelens, die op grond van hun ongeoorloofde inhoud door de burgerlijke
of strafwet verboden waren, was evenwel wel mogelijk. In 1892 gaf de Hoge
Raad vervolgens een forse uitbreiding aan de werking van het grondrecht
door het begrip 'openbaren' ruim uit te leggen en ook de verspreiding van
gedrukte stukken daaronder te begrijpen.333 Het betrokken arrest van de
Hoge Raad bracht echter in zoverre onzekerheid, dat onduidelijk bleef hoe
het begrip 'wet' in art. 7 GW uitgelegd diende te worden. Was hieronder te
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verstaart een wet in formele zin, afkomstig van regering en Staten-Gene
raal, of in materiële zin, zodat ook andere, lagere, wetgevers het recht om
gedachten of gevoelens te openbaren, mochten beperken?
In het vermaard geworden arrest ’Heerenveense Noodverordening’ van
31 mei 1939 oordeelde de Hoge Raad dat onder het begrip 'wet' mede een
verordening te begrijpen was, welke door de burgemeester op grond van art.
220 Gemeentewet was uitgevaardigd. Uit deze uitspraak kon worden af
geleid dat iedere lagere wetgever bevoegd was om bij verordening nieuwe
drukpersdelicten te scheppen. Het Heerenveense arrest stuitte intussen op
veel weerstand in de juridische wetenschap, vooral van de sociaal-dem o
craat G. van den Bergh. Gespannen wachtte men na de oorlog af, of de Hoge
Raad zijn standpunt in deze zou handhaven.334
Voordat de Hoge Raad echter opnieuw tot een uitspraak kwam, sprak de
Kroon zich in de loop van 1948 uit over de verbindendheid van een leesbibliotheek-verordening. Bij KB van 11 mei 1948, Stbl. I 184 werd de Brunssumse leesbibliotheekverordening, op grond waarvan het verboden was
een leesbibliotheek te exploiteren zonder vergunning van burgemeester en
wethouders, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken we
gens strijd met artikel 7 Grondwet vernietigd.335 De verordening gaf volgens
de Kroon geen enkele aanwijzing omtrent de gronden tot weigering van
een vergunning, zodat de mogelijkheid bestond dat een vergunning werd
geweigerd ’op grond van het oordeel van B en W om trent inhoud of
strekking' der drukwerken. Artikel 7 GW verzette zich tegen een 'algemeen
verbod' als in het besluit bedoeld.336
Het ontwerp van Wet op de leesbibliotheken
Het voornoemde koninklijke besluit was voor de regering aanleiding te
meer om op korte termijn te komen met een wetsontwerp op de leesbiblio
theken. Op 13 januari 1949 werd onder verantwoordelijkheid van de katho
lieke ministers van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Kunsten en W e
tenschappen en van Justitie een ontwerp van Wet houdende voorschriften
inzake leesbibliotheken bij de Tweede Kamer ingediend.337
De regering stelde voorop dat zij begrip had voor het initiatief van ge
meenten om in strafverordeningen beperkende bepalingen te stellen, waar
bij het exploiteren zonder vergunning van B en W verboden werd. Sommi
ge verordeningen waren hun doel echter voorbijgeschoten, door de moge
lijkheid te scheppen om boeken te doen verwijderen, 'zonder dat de veror
dening enig criterium voor de bepaling van dit oordeel stelt'. Een dergelijke
handelwijze was naar het oordeel van de regering in strijd met artikel 7
GW. Niettem in meende de regering na rijp beraad dat gemeenten in de
toekomst in de gelegenheid moesten zijn om een vergunningenstelsel in
het leven te roepen, dat de mogelijkheid opende om exploitanten van lees
bibliotheken te weren, die in zedelijk opzicht slecht bekènd stonden. Het
was daarbij nuttig, dat de 'rijkswetgever’ de grenzen trok, waarbinnen de ge
meenten dienden te blijven ter voorkoming van strijd met de Grondwet.
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Het wetsontwerp bepaalde, na in artikel 1 een omschrijving van het be
grip leesbibliotheek gegeven te hebben, in artikel 2, dat de gemeenteraad be
voegd was bij verordening te bepalen, dat het verboden was een leesbiblio
theek te exploiteren zonder vergunning van burgemeester en wethouders.
De verordening diende de eisen te om schrijven waaraan de aanvrager
moest voldoen voor het verkrijgen van een vergunning, en diende de ver
plichtingen vast te stellen, welke aan de vergunning konden worden ver
bonden. Op grond van artikel 3 konden aan de vergunning verplichtingen
worden verbonden 'welke strekken tot wering van die boeken, welke naar
het oordeel van burgemeester en wethouders aanstotelijk voor de eerbaar
heid zijn, of dienen om te voorkomen, dat een minderjarige boeken ter be
schikking worden gesteld, welke naar het oordeel van burgemeester en wet
houders schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid van minderjarigen,
met dien verstande dat niet kan worden opgelegd enige verplichting, inge
volge welke boeken slechts met voorafgaande goedkeuring van burgemees
ter en wethouders in de bibliotheek opgenomen zouden worden1.
De overige bepalingen van het wetsontwerp hadden betrekking op de
goedkeuring van de verordening door Gedeputeerde Staten (art. 2), op het
beroep bij dit college tegen een besluit van burgemeester en wethouders, dat
een boek aanstotelijk voor de eerbaarheid was, of niet aan minderjarigen ter
beschikking mocht worden gesteld (art. 3), en op het beroep, eveneens bij
Gedeputeerde Staten, tegen het besluit tot weigering, schorsing of intrekking
van een vergunning (art. 5). Krachtens amvb tenslotte zou een commissie
worden ingesteld, die de bevoegde organen bij de uitvoering van de wet
van advies zou dienen.338
In de MvT benadrukte de regering dat de aan de vergunning verbonden
verplichtingen met betrekking tot de inhoud of strekking der boeken niet
verder mochten gaan dan nodig was tot wering van boeken, die naar het
oordeel van B en W aanstotelijk voor de eerbaarheid waren of schadelijk
waren voor de zedelijke gezondheid van de minderjarigen. De regering
overwoog hierbij dat art. 240 Sr weliswaar een verbod tot verspreiding van
geschriften, aanstotelijk voor de eerbaarheid behelsde, maar zij achtte het
'van eminente betekenis te voren vastgesteld te zien, welke boeken uit
dezen hoofde niet in de bibliotheek mogen worden opgenomen'. De opzet
van het wetsontwerp verdroeg zich, zo concludeerde de regering, geheel
met art. 7 GW, dat immers de strekking had 'de vrijheid van openbaring
van staatkundige, godsdienstige en wijsgerige gedachten te waarborgen' en
geen vrijbrief bevatte om pornografische geschriften te verspreiden.339
Van den Bergh protesteert
Al heel snel bleek dat er in de juridische wereld grote twijfels bestonden
over de grondwettigheid van de wetsvoorstellen. Drie weken na de indie
ning sprak Van den Bergh in het N ederlands Juristenblad in een beschou
wing, getiteld 'Principiis obsta!' van een hoogst bedenkelijk wetsontwerp.
De constante jurisprudentie van de Hoge Raad leerde zijns inziens dat de
grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van drukpers in beginsel ook de vrij592
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heid van verspreiden en verbreiden van hetgeen gedrukt was, omvatte. De
grondwetsbepaling hield tevens in dat de verspreiding van geschriften door
de administratie niet preventief mocht worden belemmerd of verboden op
grond van hun inhoud. Wel mocht repressief worden opgetreden, nu de be
paling sprak van 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'.
Op dit grote goed, door Van den Bergh omschreven als 'geen administra
tieve preventie, wel rechterlijke repressie', werd door het ingediende wets
ontwerp een 'niet te onderschatten aanslag' gedaan, aangezien het censuur
volgens bepaalde wettelijk aangegeven criteria geoorloofd achtte.
De door de regering gegeven toelichting vormde volgens Van den Bergh
'een droeve lectuur'. De omschrijving van de strekking van de grondwets
bepaling miskende geheel de betekenis ervan voor de wetenschappelijke en
letterkundige werken. Werd het ontwerp wet, dan zouden vooral lokale en
regionale criteria worden aangelegd, waarbij de schrijver overwoog: 'Burge
meester en wethouders van de gemeente Verafgelegen zullen beoordelen,
of de werken van Flaubert en Zola en andere meesterwerken van de we
reldliteratuur "aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid" en of een boek, dat de
zedelijke grondslagen van het Protestantisme (ofwel het Katholicisme) uit
eenzet voor jongelieden, schadelijk is voor de zedelijke gezondheid van
twintigjarigen.' De zaak, zo besloot Van den Bergh, was hoogst ernstig. Het
ging bij de bestrijding van dit ontwerp om 'onze hoogste geestelijke goede
ren '.340
Korte tijd later, op 10 februari 1949, richtten negen hoogleraren staats- en
adm inistratiefrecht zich in een verzoekschrift tot de Tweede Kamer. Zij
spraken daarin als hun oordeel uit dat het wetsontwerp op fundamentele
punten in strijd was met art. 7 GW dat de bemoeiing van de administratie
met het openbaren van gedachten of gevoelens door de drukpers in beginsel
ten enenmale uitsloot. Enkel de wetgever bepaalde welke categorieën van
geschriften niet mochten worden gedrukt en verspreid, en uitsluitend de
rechter kon feitelijk beslissen welke geschriften tot de verboden categorieën
behoorden. In navolging van Van den Bergh kwamen zij tot de conclusie
dat de bepalingen van het ontwerp in wezen niets anders dan censuur in
hielden, hetwelk art. 7 GW met name uitsloot.
Een geheel ander geluid kwam intussen van het Centrum voor Staatkun
dige Vorming. Door het bestuur werd een commissie ingesteld ter bestude
ring van het vraagstuk der leesbibliotheken. In de commissie namen onder
andere J.M .L.Th. Cals (voorzitter) en F.J.F.M. Duynstee zitting. De com
missie oordeelde in haar rapport dat het wetsontwerp niet in strijd was met
art. 7 GW, dat alleen betrekking had op het drukken en niet op het ver
spreiden van gedrukte stukken.341
Duynstee staat alleen
Op de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging in juni 1949
werd de vrijheid van meningsuiting aan de orde gesteld. Duynstee schreef
voor deze vergadering een opmerkelijk preadvies. In een uitvoerige theore
tische beschouwing stelde Duynstee zich op het principiële standpunt, dat
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de vrije meningsuiting zich moest bewegen binnen de grenzen der goede
zeden, en dat zij buiten deze grenzen tredend onrechtmatig was. De 'goede
zedenorde' was voor Duynstee een rechtsorde die, 'onverschillig of de over
heid deze gebondenheid wettelijk bevestigde', in de sfeer van het dagelijkse
sociale leven de leden der samenleving ordende op het m enselijk welzijn.
In het woord 'goed' lag besloten, dat deze zedenorde aan de objectieve
definitie van het recht moest voldoen. De menselijke vrijheid met betrek
king tot zijn uitwendig sociaal gedrag kon deze fundamentele orde niet
doorbreken. Deed zij dit toch, dan werd van de vrijheid een antisociaal en
onrechtmatig gebruik gemaakt.342
Als praktische gevolgtrekking van dit theoretische uitgangspunt bepleitte
Duynstee vervolgens, zij het 'bij wijze van suggestie', de publiekrechtelijke
ordening van het maatschappelijke bestel. In publiekrechtelijke lichamen
kon de maatschappij haar eigen overheidsorganen vinden op de verschil
lende gebieden van het maatschappelijk leven. Op zuiver wetenschappelijk
gebied behoorde volledige vrijheid te zijn voor de beoefenaren, die zich
tezamen met hun drukkers en uitgevers in een publiekrechtelijk lichaam
konden verenigen. Voor uitgaven op populair w etenschappelijk terrein
evenwel moest een apart lichaam in het belang van de goede zeden toezicht
uitoefenen. Hetzelfde gold voor publikaties van letterkundige waarde, de
dagbladpers en het amusementsleven. Duynstee achtte het in de lijn van
voorgaande beschouwingen verenigbaar met art. 7 GW dat preventief toe
zicht uitgeoefend werd op verspreidingsvormen 343
Tijdens de jaarvergadering werden de voorstellen van Duynstee over
laden met een stortvloed van kritiek. J.C. van Oven toonde zich 'diep ge
schokt' en geërgerd. Het viel hem moeilijk om 'in de hier gebruikelijke hof
felijke stijl' zijn mening uit te spreken. Dat deed hij dan ook niet, toen hij
opmerkte: '(...) in de 42 jaar van mijn lidmaatschap dezer vereniging heb ik
nimmer een pre-advies gelezen, zo onbezonnen, zo fanatiek, zo... ja het gro
te woord moet eruit: zo onwetenschappelijk, ondanks alle geleerde termen.'
Van Oven sprak van een wilde bergstroom van niet uitgewerkte gedachten.
De publiekrechtelijke organisatie was de panacee die helpen moest tegen al
le kwalen, maar het toekomstbeeld dat Duynstee ontvouwde, was afschuw
wekkend: '(...) heel het geestelijke en culturele leven wordt ingepend in
regelingen van locale, horizontale en verticale beroepschappen en zoals nu
reeds in het zuiden des lands zelfs een bejaard echtpaar niet gezamenlijk
zwemmen mag, zo zal men in zijn wereld niet mogen schrijven zoals men
wil, films gaan zien, boeken lezen(...).'344 Van Oven toonde zich overigens
na afloop van het congres onder invloed van de verdediging van het
preadvies door Duynstee aanzienlijk milder gestemd in zijn kritiek. In het
Nederlands Juristenblad bracht hij hulde aan 'de bekwame jurist' Duynstee
'voor de wijze waarop hij zich tegen een zo sterke stroom van aanvallen
heeft verdedigd'.345 De voorstellen en opvattingen van Duynstee vonden
ook bij de overige leden van de vereniging nauwelijks of geen instemming.
Bij de stemming over de vraag of preventief toezicht op de inhoud van
uitingen door middel van de drukpers grondwettelijk mogelijk moest zijn,
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was Duynstee de enige die zich van zijn zetel verhief om met 'ja’ te ant
woorden.
Kritiek in het parlem ent
De in de loop van 1949 bij verschillende gelegenheden vanuit de juridische
wetenschap geformuleerde kritiek op het wetsontwerp inzake de leesbiblio
theken bleef niet zonder gevolgen voor de verdere parlementaire behande
ling ervan. Uit het VV van 23 december 1949 bleek dat de meeste fracties
van mening waren dat de misstanden op het gebied van de leesbibliotheken
moesten worden bestreden. Gesteld werd dat de strafrechter al lang tegen
deze m isstanden had moeten optreden. Een werkelijke naleving van de
artt. 240 e.v. Sr had, bij een actief beleid tegen pornografische lectuur, dien
aangaande veel kwaad kunnen voorkomen. Sommige leden achtten het
beroep van de regering op het bestaan van misstanden tegen deze achter
grond zakelijk gezien weinig overtuigend.
In de Kamer bestond ernstige verdeeldheid over de grondwettigheid van
de regeringsvoorstellen. Vele leden beriepen zich op de petitie van de negen
hoogleraren, waarvan zij de strekking deelden. Bovendien moest het feit
alleen al, dat een groot aantal hoogleraren in het staatsrecht het voorstel
strijdig achtte met de Grondwet, aanleiding zijn tot een afwijzende hou
ding, 'omdat, zeker in een tijd als deze, de wetgever alles heeft te vermijden
wat een redelijke twijfel aan het grondwettelijke karakter der wetgeving
kon oproepen. Het is een ernstige fout in de voorbereiding, dat een zo brede
twijfel aan de grondwettelijkheid van het onderhavige wetsontwerp heeft
kunnen rijzen. Is er wel voldoende deskundig en veelzijdig advies inge
wonnen bij de voorbereiding?', zo vroegen deze leden. Verschillende an
dere leden betwistten daarentegen de strijdigheid met de Grondwet. De vrij
heid van drukpers vond naar de opvatting van een aantal dezer leden haar
beperking in de eisen van het algemeen belang, zoals de openbare orde en
de goede zeden. Beperkingen konden zich zowel over de wijze van ver
spreiding als over de inhoud van gedrukte stukken uitstrekken. Deze leden
beriepen zich hierbij op het arrest-’Heerenveense Noodverordening'.
De tegenstanders van het wetsontwerp gaven tenslotte de regering in
overweging het wetsontwerp in te trekken en te volstaan met het treffen
van maatregelen, waarbij, rekening houdend met het grondwettig bezwaar,
aan exploitanten van leesbibliotheken slechts bepaalde vestigingsvereisten
gesteld zouden worden.346
De Hoge Raad spreekt zich uit
De kansen op een spoedige en succesvolle parlementaire behandeling van
het wetsontwerp namen sterk af, toen de Hoge Raad zich in een arrest van
28 november 1950 negatief uitsprak over de verbindendheid van een bepa
ling in de Tilburgse Algemene Politieverordening, welke onder meer het
ten verkoop voorhanden hebben van geschriften, 'geschikt om de zinne
lijkheid te prikkelen’, verbood. De Hoge Raad nam hierbij ten dele afstand
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van zijn hiervoor genoemde arresten van 1892 en 1939. In het arrest inzake
de Tilburgse APV maakte de Hoge Raad thans nadrukkelijk onderscheid
tussen het (kern)recht om gedachten en gevoelens te openbaren - het druk
ken en uitgeven - en het (connexe) recht om reeds gedrukte stukken te ver
spreiden. Het eerstgenoemde 'openbaringsrecht' mocht slechts beperkt wor
den door de wet in formele zin. Drukpersdelicten, die het openbaren van
gedachten en gevoelens strafbaar stelden, mochten niet door lagere w et
gevers in het leven worden geroepen. Het tweede door de rechter erkende
'verspreidingsrecht' was onmisbaar om het openbaringsrecht te laten func
tioneren, maar het had ten opzichte van het openbaringsrecht een onder
geschikte positie. Het mocht wel door lagere wetgevers worden beperkt, 'in
het belang van de openbare orde, bepaaldelijk ter beveiliging van het
openbaar verkeer', m aar daarbij m oest de dienende functie onverlet
blijven. Bij de beperking van het verspreidingsrecht mocht de inhoud van
de gedrukte stukken geen rol spelen. Een dergelijke beperking was voorbe
houden aan een wet in formele zin. Daarnaast mocht de beperking van het
verspreidingsrecht niet de vorm van een algemeen verbod aannemen, en
was het evenmin toegestaan de verspreiding afhankelijk te stellen van een
voorafgaand verlof, in de zin van een algemeen vergunningenstelsel.347
Met deze uitleg van artikel 7 Grondwet was de bepaling in de Tilburgse
politieverordening onverenigbaar. Uit het arrest van de Hoge Raad kon
afgeleid worden dat bepaalde onderdelen van het wetsontwerp op de lees
bibliotheken eveneens in strijd met art. 7 GW waren, waarbij met name te
denken viel aan de door de regering voorgestelde mogelijkheid om het ver
spreidingsrecht van drukwerken in leesbibliotheken door de gemeentelijke
wetgever te beperken op grond van inhoudelijke criteria.
De regering krabbelt terug
Bij de indiening van de rijksbegroting voor 1951 liet de regering blijken dat
het VV op het wetsontwerp haar aanleiding had gegeven tot beraad over de
grondtrekken van een regeling, die aan de bezwaren in de Tweede Kamer
tegemoet kwam. Tussen de departementen van Binnenlandse Zaken, van
Justitie en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was overleg gaande
om het aanhangige ontwerp door een nieuw te vervangen. Op 13 december
1950 bracht de KVP'er De Haas de kwestie nogmaals ter sprake. Hij had in de
krant gelezen dat de Hoge Raad de Tilburgse politieverordening onverbin
dend verklaard had. Toch bleef hij aandringen op een regionale regeling. De
bestaande wetgeving was volgens hem veel te elastisch; hij kende tenmin
ste twaalf verschillende blaadjes 'die zo vunzig en vuil zijn, dat een fatsoen
lijk mens ze nog niet wil aanraken'. Struycken antwoordde hem dat on
tuchtige uitgaven door de centrale overheid bestreden werden. De minister
had maatregelen genomen tegen verkapte pornografische geschriften als
Sorry, Pin Up M agazine, Knal, M ondial, Le Chat Noir, Studio de Paris en
Glamour. Hij meende dat Justitie op dit terrein nog niet alle mogelijke
maatregelen had gebruikt. Het ging hier echter ook om een precaire zaak. Er
moest namelijk rekening worden gehouden met de drukpersvrijheid.348
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Een jaar later deelde de minister de Eerste Kamer mede, dat de voorberei
ding van het nieuwe ontwerp in een 'gevorderd’ stadium verkeerde. Van
de indiening daarvan kwam in de praktijk niets terecht. In 1953 deelde de
minister de Kamer mede dat het departementaal overleg niet geleid had tot
een definitief resultaat.349 Drie jaar later liet de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, Cals, weten, dat hij het voornemen had om de
intrekking van het wetsontwerp te bevorderen. Bij nadere overweging was
bij de regering de gedachte naar voren gekomen, dat het in verband met
'mogelijke gevaren met betrekking tot de beperking van de vrije menings
uiting' de voorkeur had, dat de minister van Economische Zaken voor de
winkelbibliotheken zekere maatregelen op het gebied van de vestigings
eisen trof. Daarmee had de regering de suggestie van de tegenstanders van
het ontwerp in de Kamer ten langen leste overgenomen. Bij brief van 11
juni 1956 werd aan de kamervoorzitter bericht dat het ontwerp was inge
trokken. Daarbij merkte de minister overigens op, dat aan de indiening van
een nieuw wetsontwerp geen behoefte meer bestond, 'aangezien in de laat
ste jaren terzake geen ernstige misstanden zijn gesignaleerd'.350
Het regeringsvoornemen om op te treden tegen vermeende misstanden
bij de lectuurvoorziening was het meest uitgesproken voorbeeld van con
troversiële wetgeving ter bestrijding van de zedelijke verwildering. Vanuit
de juridische wereld werden fundamentele bezwaren opgeworpen tegen de
regeringsvoorstellen, bezwaren die hun weerslag vonden in het VV. De
Hoge Raad bepaalde vervolgens dat lagere overheidsorganen ten aanzien
van de beperking van het verspreidingsrecht van drukwerken slechts be
paalde bevoegdheden toekwamen. Dit doorkruiste de regeringsplannen op
het terrein van het bibliotheekwezen en de zedelijkheid. De geschiedenis
van het wetsontwerp bood aldus een fraai voorbeeld van de wisselwerking
tussen wetgever en samenleving. In feite werd de KVP-ministers in het ka
binet een nederlaag toegebracht door interventie van buitenaf, zonder dat
de katholieken de PvdA iets konden verwijten. De geschiedenis van de her
ziening van de Bioscoopwet zou langs dezelfde lijnen verlopen.
De film keuring: rijks- of richtingskeuring?
In 1896 vond in ons land de eerste openbare filmvoorstelling plaats in het
Kurhaus te Scheveningen. Na 1900 nam het aantal vaste bioscoopjes gestaag
toe. De enorme groei van de filmindustrie na de Eerste Wereldoorlog bete
kende een krachtige impuls voor het bioscoopwezen. In 1937 telde Neder
land 333 bioscopen. Naarmate het bioscoopbezoek onder de Nederlandse
bevolking meer en meer ingang vond, werd de aandrang vanuit bepaalde
politieke partijen sterker, om van overheidswege maatregelen te treffen te
gen 'de zedelijke en maatschappelijke gevaren, aan het vertonen van films
in het openbaar verbonden'. Aanvankelijk stelde men zich van regerings
zijde op het standpunt dat de gemeentebesturen een taak hadden om tegen
uitwassen op te treden, hetgeen minister Regout in 1909 al verwoord had.
Dat gebeurde in de praktijk slechts incidenteel en wel door gemeentelijke
commissies die de films vóóraf keurden op hun toelaatbaarheid voor open
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bare vertoning. In enkele gemeenten werd daarnaast een absoluut verbod
gesteld voor bioscoopbezoek door bepaalde categorieën minderjarigen. De
gedecentraliseerde filmkeuring leidde tot de meest uiteenlopende uitspra
ken over de toelaatbaarheid van bepaalde films. Het bioscoopbedrijf onder
vond hiervan ernstige nadelen en het publiek had maar weinig waardering
voor deze keuringspraktijk waarin nu eens in deze en dan weer in die ge
meente een elders toegelaten film onverwachts werd afgekeurd.351
In de loop van de jaren twintig deed de wetgever vervolgens tweemaal
een poging om de materie wettelijk te regelen. De laatste was succesvol. Bij
Wet van 14 mei 1926, Stbl. 118, gewijzigd bij W et van 24 december 1927,
kwam de Bioscoopwet tot stand, die op 1 maart 1928 in werking trad. De wet
voerde een algemene en systematische controle van rijkswege op de voor
openbare vertoning bestemde films in, waartoe de Centrale Commissie
voor de keuring van films werd ingesteld. De exploitatie van bioscoop
bedrijven kwam door een vergunningenstelsel onder toezicht van de ge
meenten te staan. Bovendien bleven de gemeenten bevoegd om naast de
centrale keuring een nakeuring voor te schrijven krachtens een gemeen
telijke verordening.
Begin 1940 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot
wijziging van de Bioscoopwet, teneinde 'enige onvolkomenheden' weg te
nemen. Het ontwerp richtte zich op maatregelen tegen het vertonen van
niet-gekeurde of niet-toegelaten films in besloten gezelschappen. Het uit
breken van de Tweede Wereldoorlog verhinderde de parlementaire behan
deling ervan. Op 30 april 1948 werd het wetsontwerp ingetrokken en ver
vangen door een nieuw ontwerp tot incidentele wijziging van de Bioscoop
wet. Dit laatste ontwerp werd op zijn beurt weer ingetrokken toen in
oktober 1949 een nieuw ontwerp-Film- en Bioscoopwet werd ingediend.352
Het ontw erp-Film - en Bioscoopwet
Na de bevrijding was door de regering een commissie ingesteld onder voor
zitterschap van F.L.R. Sassen, welke tot taak kreeg de regering te adviseren
over wijziging van de Bioscoopwet en haar ui tvoeringsvoorschriften. Op 1
juni 1948 bracht de commissie-Sassen rapport uit, waarna m inister van
M aarseveen van Binnenlandse Zaken een wetsontwerp liet opstellen dat
'voorschriften betreffende het vertonen van films en het houden van bios
copen' gaf. Op 30 mei 1949 kwam dit ontwerp in de ministerraad ter sprake
en het werd op 19 oktober 1949 bij de Tweede Kamer ingediend. Blijkens de
considerans had het een wijdere strekking dan de Bioscoopwet. Niet slechts
de bestrijding van zedelijke en m aatschappelijke gevaren, maar meer al
gemeen het waken 'voor het belang van veiligheid, gezondheid, openbare
orde en zedelijkheid' werd thans gezien als de taak van de overheid.
De voorgestelde wettelijke regeling bouwde enerzijds op een aantal pun
ten voort op het systeem van de Bioscoopwet, maar behelsde anderzijds
enige ingrijpende wijzigingen, die een aanzienlijke uitbreiding van de wer
kingssfeer van de wet betekenden. Terwijl de Bioscoopwet haar toepassing
beperkte tot het vertonen van films in het openbaar, werd in het nieuwe
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wetsontwerp voorgesteld de voorschriften tevens van toepassing te verkla
ren op het vertonen van films in besloten gezelschappen van meer dan
vijfentw intig personen (art. 1). De commissie-Sassen had overigens niet
verder willen gaan dan vijftig personen. Het ontwerp bevatte in hoofdlijnen de navolgende regeling.
De centrale keuring werd gehandhaafd en opgedragen aan 'de Rijkscom
missie voor de keuring van films' (art. 9). In overeenstem m ing m et het
unanieme advies van de commissie-Sassen werd het bestaande negatieve
keuringscriterium - 'de Rijkscommissie kan een film als niet in strijd met
de goede zeden of de openbare orde voor vertoning toelaten' - overgeno
men. Nieuw was de introductie van de categorie films, 'welke bepaaldelijk
voor kinderen beneden de leeftijd van veertien jaren toelaatbaar zijn be
vonden (jeugdfilms)', waarmee bij wijze van uitzondering een positief cri
terium voor deze categorie werd gesteld. Het oorspronkelijke ontwerp be
vatte zelfs een artikel, waarin stond dat kinderen beneden de vijftien jaar
niet zonder geleide naar de bioscoop mochten. Drees had hiertegen bezwaar
omdat het een te zware last op de gezinnen zou leggen en Rutten (OKW)
wees op de ervaringen in Engeland waar kinderen vreemden vroegen hen
te begeleiden. Van Maarseveen schrapte de bepaling. Een ander novum be
trof de mogelijkheid tot herkeuring van eenmaal toegelaten films. Bij de re
geling van het gem eentelijke toezicht werd weliswaar vastgehouden aan
het vergunningenstelsel, maar dit stelsel was thans niet alleen van toepas
sing op het ondernemen van een bioscoopvoorstelling in het openbaar,
maar ook op het vertonen van films in het openbaar en in besloten gezel
schappen (artt. 2-8). De regering wees hierbij op de toename van vertonin
gen van smalfilms in het openbaar en in besloten kring, hetgeen de moge
lijkheid van bedreiging van de gezondheid en zedelijkheid vermeerderde.
De eisen van gezondheid, veiligheid en zedelijkheid moesten ten aanzien
van alle localiteiten, waar meer dan 25 personen aanwezig waren, worden
gesteld.
Van Maarseveen volgde in het wetsontwerp niet het meerderheidsadvies
van de commissie-Sassen om de gemeentelijke nakeuring af te schaffen.
Deze keuring had immers in de afgelopen twintig jaar 'aan veler behoefte’
voldaan. Bij gemeentelijke verordening kon worden voorgeschreven dat in
de gemeente geen films mochten worden vertoond, 'dan indien en voor
zover zij door het door de Raad daartoe aangewezen orgaan of lichaam, als
niet in strijd met de goede zeden of openbare orde, voor vertoning in ge
meenten zijn toegelaten' (art. 15). De nakeuringsinstantie - een door de ge
meente ingestelde nakeuringscommissie of een ander (gemeenschappelijk)
keuringsapparaat, van welks diensten de gemeente gebruik maakte - had op
grond van de nieuwe regeling tevens de bevoegdheid om coupures aan te
brengen in films, en leeftijdsgrenzen vast te stellen voor filmvertoningen.
Het wetsontwerp kende daarnaast nog een tweede vorm van nakeuring,
welke kon worden uitgeoefend door instellingen of verenigingen, die door
de minister als zodanig waren erkend. Het toezicht door een dergelijke
instantie kon door degenen die films vertoonden, worden aanvaard (artt. 19
en 20). In de ministerraad maakte minister-president Drees bezwaar tegen
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nakeuring door de gemeenten: 'Er bestaat thans een nationale keuring en
dan is nakeuring door de gemeenten niet juist.’ Van Maarseveen meende
evenwel 'dat men, indien men het streekeigene wil eerbiedigen, deze be
paling moet handhaven'. Drees wees er nog op dat de gemeenten die van
deze nakeuring gebruik maakten, dat niet zelf deden, maar opdroegen aan
één instituut. Van Maarseveen hield voet bij stuk en loodste zijn ontwerp
met enige moeite door de ministerraad.353
Een vernietigend oordeel van de Kamers
Het VV liet geruime tijd op zich wachten. Intussen verschenen in de partij
politieke pers de eerste commentaren. P.J. van Mullem sprak in Socialism e
en Democratie van een onaanvaardbaar wetsontwerp, waarbij zijn kritiek
zich vooral richtte op het gelijkstellen van openbare en besloten voorstel
lingen en op het handhaven van de gemeentelijke nakeuring. Via de 'Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten voor gemeenschappelijke keuring op
katholieke grondslag' hadden verschillende gem eenten in met name het
zuiden van het land de gemeentelijke nakeuring opgedragen aan de Katho
lieke Filmcentrale. Tegen deze praktijk had Van Mullem overwegende be
zwaren. De rijkskeuring was zijns inziens in het zuiden praktisch vervan
gen door een 'richtingskeuring', waardoor aan 'de inwoners van de betrok
ken gemeenten de gelegenheid ontnomen wordt, andere dan door de Ka
tholieke Filmcentrale gekeurde films te zien'.354 Tegen de kritiek in voornoemd PvdA-orgaan keerde zich een commentaar in het Katholiek Staat
kundig M aandschrift van E.G.H. Bornewasser. Met kracht werd daarin aan
gedrongen op handhaving van de lokale nakeuring. En ook overigens had
hij waardering voor de regeringsvoorstellen.355
Op 3 juli 1950 werd het VV vastgesteld. Op vrijwel alle onderdelen van
het ontwerp werd door een of meerdere fracties fundamentele kritiek gele
verd. Sommige onderdelen vonden daarbij in het geheel geen instemming
en gingen blijkbaar zelfs de confessionelen te ver. Een 'zeer groot aantal le
den’ achtte de toepassing van de wet op filmvertoningen in besloten gezel
schappen, zoals in het ontwerp geregeld, onaanvaardbaar. Gesproken werd
van een aantasting van het recht van vergadering. Het wetsontwerp han
teerde een principieel onjuist uitgangspunt, door niet de vrijheid maar de
onvrijheid primair te stellen en toevlucht te zoeken tot een vrijwel abso
luut verbod met een ontheffingsmogelijkheid of een vergunningenstelsel.
Allerlei soorten films, zoals educatieve en wetenschappelijke, zouden on
der de werking van de wet vallen en derhalve gekeurd moeten worden. Het
'positieve' werk van de kleine clubs van smalfilm-cineasten zou praktisch
onmogelijk gemaakt worden. Het vertonen van smalfilms in familiekring
zou door de gestelde grens van 25 personen, welke algemeen te laag geacht
werd, al snel onder de werking van de wet vallen.
Twijfels bestonden tevens bij de meeste fracties over de gronden, waarop
de regering besloten had tot indiening van een zo ingrijpend wetsontwerp.
Zeer vele leden hadden de indruk dat het ontwerp niet berustte op vol
doende kennis van de feiten en de omstandigheden met betrekking tot de te
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regelen materie, temeer nu de regering in het verleden bij herhaling had
uitgesproken dat de geldende Bioscoopwet bevredigend functioneerde, be
houdens kleinere wetstechnische onvolkomenheden. De regering moest
dan ook eerst maar eens de noodzakelijkheid van een nieuwe regeling aan
tonen.
Het handhaven van de gemeentelijke nakeuring en de uitbreiding van
de gem eentelijke bevoegdheden door toekenning van een coupurerecht
ontmoetten eveneens overwegende bezwaren bij verschillende fracties. Het
systeem van de nakeuring miskende, 'dat naast de verscheidenheid ook de
zeer wezenlijke eenheid, welke de Nederlanders tezamen vormen, tot haar
recht dient te komen'. Bovendien was de uitwerking van de nakeuringsregeling niet democratisch verantwoord, aangezien deze keuring in de
praktijk werd opgedragen aan particuliere filmkeuringsorganisaties van een
bepaalde kleur. Langs een omweg werd op deze wijze een 'richtingskeuring'
opgelegd, waardoor de op confessionele en sociale scheidslijnen gebaseerde
verdeeldheid van het volk tot uitdrukking kwam. Het was voor vele leden
onaanvaardbaar dat de uitoefening van het coupurerecht door de nakeuringsinstanties ertoe zou kunnen leiden, dat in verschillende delen van het
land meerdere versies van dezelfde film zouden draaien. De aldus geuite
hoofdbezwaren tegen het wetsontwerp gingen gepaard met talrijke andere
bedenkingen tegen onderdelen van de regeringsvoorstellen, zoals inzake de
omvang van het voorgestelde vergunningenstelsel en het positieve keuringscriterium voor het toelaten van jeugdfilms.356
Het was duidelijk dat het wetsontwerp in deze vorm in de Tweede Ka
mer geen schijn van kans maakte. De minister liet lang niets van zich ho
ren. Bij de behandeling van de rijksbegroting voor 1953 deelde de bewinds
man de Kamer mede, dat ’het bepalen van een (nader) standpunt in deze
gezette overweging' eiste, gelet op de verschillende opmerkingen in het VV
op het wetsontwerp, die de grondslag ervan raakten.357 Daarna was het
wederom lange tijd stil, totdat de minister bij brief van 28 december 1954
aan de kamervoorzitter liet weten dat het wetsontwerp was ingetrokken.358
Evenals bij de totstandkoming van een wettelijke regeling inzake het leesbibliotheekbedrijf, was de algehele herziening van de Bioscoopwet op niets
uitgelopen. N iet iedere poging van het kabinet-Drees-Van Schaik tot wet
gevende arbeid op het terrein van de zedelijkheid was echter tevergeefs. Op
het gebied van de kansspelen had de regering meer succes.
De overheid en de kansspelen
In 1726 werd de staatsloterij als 'generaliteitsloterij'359 in het leven geroe
pen, welke sedertdien als bron van staatsinkomsten fungeerde. De Wet van
23 juli 1885, Stbl. 142, bracht een wettelijke voorziening aangaande de staats
loterij. Naast deze speciale wetgeving kwam in 1905 de Loterijwet tot stand,
waarbij het aanleggen of houden van loterijen verboden werd. Lange tijd
bestond daarnaast de gelegenheid tot het sluiten van weddenschappen bij
een 'totalisator', waarbij het publiek bedragen kon inzetten op de uitslagen
van paardenrennen en harddraverijen. In 1911 werd echter art. 254 bis Sr
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ingevoerd, dat het hazardspel strafbaar stelde. Dit betekende het voorlopige
einde van de totalisator.
Een en ander verhinderde nochtans niet dat kansspelen langs clandestie
ne wegen ingang of voortgang vonden. Bekend waren in het interbellum de
'briefjesbedrijven'. Deze particuliere ondernemingen hielden zich bezig
met uitgifte van stukken die een eenmalige winstkans boden en in aard
geheel overeenkwamen met staatsloten. Het particuliere loterijbedrijf was
zeer winstgevend en voorzien van een uitgebreid net van vertegenwoor
digers. In de jaren vóór 1940 was het aantal particulier verkochte loten
driemaal zo hoog als dat van de staatsloterij, welke slechts enkele tien
duizenden loten per loterij uitgaf via een klein aantal collecteurs.360 Het
wedden op paardenrennen ging via clandestiene 'bookmakers' gewoon
door. De draf- en rensport raakte echter door het totalisatorverbod in verval.
Eigenaren en rijders trachtten het hoofd boven water te houden door omko
ping of door vertrek naar het buitenland. Het optreden van Justitie tegen
deze illegale praktijken zette geen zoden aan de dijk.
Tijdens de bezetting troffen de secretarissen-generaal van Financiën en
Justitie de volgende maatregelen. In 1943 werd besloten tot de instelling van
één staatsloterij, waarbij de voornaamste particuliere loterij-ondernem ingen onder staatstoezicht deelnamen in de verkoop van staatsloten. Het aan
tal loten kon naar behoefte worden uitgebreid. Het gevolg was dat de speel
zucht werd afgeleid van de illegale loterijen. In financieel opzicht bleek de
regeling een groot succes. De opbrengst van de staatsloterij verdrievoudigde.
Daarnaast werd reeds in 1941 de mogelijkheid heropend tot het organiseren
van een totalisator bij paardenrennen en draverijen.
Het Besluit bezettingsmaatregelen 1945, dat de schorsing van deze beslui
ten meebracht, noopte de regering na de bevrijding tot heroverweging van
het beleid inzake de kansspelen. Het resultaat hiervan was in eerste instan
tie dat de werking van de staatsloterij enigermate werd beperkt. Bij Uitvoe
ringsbesluit van 24 november 1945361 werd de verkoop van staatsloten
uitsluitend aan collecteurs der staatsloterij opgedragen, van wie een deel
werd aangesteld uit de collecteurs van particuliere bedrijven. De totalisator
werd opnieuw verboden met als onmiddellijk gevolg dat het clandestien af
sluiten van weddenschappen toenam, waarbij aanzienlijke bedragen op on
controleerbare wijze werden omgezet. Deze ontwikkelingen brachten de re
gering ertoe om ten aanzien van zowel de totalisator als het loterijwezen
nieuwe voorstellen van wetgeving in het parlement aan de orde te stellen.
W ijziging van de Loterijwet en w ederinvoering van de totalisator
Op 11 september 1947 werd onder de verantwoordelijkheid van de minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, S.L. Mansholt, en de mi
nister van Justitie, Van Maarseveen, een wetsontwerp tot wederinvoering
van de totalisator bij de Tweede Kamer ingediend.362 De ministers achtten
het noodzakelijk om aan de clandestiene praktijken een einde te maken
door wederom een voor ieder toegankelijke totalisator bij paardenrennen
en harddraverijen in te stellen. Naar analogie van de Loterijwet-1905 werd
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het wedden in legale en controleerbare banen geleid, teneinde aldus het erg
ste kwaad te keren. De overheid kon aan een rechtspersoon een vergunning
verlenen tot het organiseren van een 'paardentotalisator', waarbij strikte
voorwaarden werden gesteld, bijvoorbeeld inzake de maximuminzet. Aan
een totalisator waren niet te verwaarlozen economische voordelen verbon
den. Enerzijds zou de totalisator voor de staat een inkomstenbron zijn, an
derzijds zou een bloeiend draf- en renwezen een attractie vormen die vele,
ook buitenlandse, bezoekers kon aantrekken.
Op 16 november 1948 werd onder verantwoordelijkheid van de minister
van Justitie, W ijers, en de minister van Financiën, Lieftinck, een wetsont
werp tot wijziging en aanvulling van de Loterijwet-1905 ingediend.363
Evenals bij de totalisator werd bij deze wijziging overwogen dat het in
verband met mogelijke clandestiene misbruiken beter was het loterijwezen
thans in goede banen te leiden dan geheel te verbieden.364 De wettelijke
voorziening beoogde een overzichtelijke regeling van de gehele materie te
geven. De bepalingen betreffende de staatsloterij en het loterijwezen werden
in één wet samengevat. De regeling betreffende de staatsloterij kwam over
een met het besluit van de minister van Financiën van 24 november 1945.
Voorgesteld werd het jaarlijks aantal loterijen te vermeerderen tot vier.
Tevens werd een verhoging van het aantal loten overwogen. Aldus zou de
aantrekkingskracht van clandestiene loterijen worden gebroken. De voort
zetting van het particuliere loterijwezen werd verboden. Het wetsontwerp
bevatte hierover enkele strafbepalingen.
Principieel konden de beide wetsontwerpen op één lijn gesteld worden.
In beide gevallen betrof het wettelijke voorzieningen, waarbij kansspelen
door de overheid werden toegelaten en gereglementeerd. De onderscheiden
parlementaire debatten vertoonden dan ook op vele onderdelen grote gelij
kenis, hetgeen een gezamenlijke bespreking mogelijk maakt.365
De protestants-christelijke fracties stelden zich afwijzend op. Voor de
ARP voerden J. Terpstra en Chr. van den Heuvel het woord. Terpstra stelde
voorop dat antirevolutionairen het spelen om geld afkeurden. De overheid
had tot taak om het publieke spel met geld om geld te verbieden, aangezien
dit inging tegen de goddelijke ordonnantiën en grote zedelijke en maat
schappelijke gevaren met zich meebracht. Het beteugelen van de speelhartstocht was zijns inziens een openbaar volksbelang. De exploitatie door de
overheid van deze hartstocht beroofde haar van de kracht om op te treden
tegen ander kwaad. Van den Heuvel achtte het principieel onjuist en van
opportunisme getuigen dat de overheid handelingen ging reglementeren,
die blijkens art. 254 bis Sr strafbaar werden gesteld. Tevens verwierp hij de
handelwijze van de regering, waarbij baten voor de schatkist verworven
werden uit onoirbare praktijken. Tenslotte wees hij een beschuldigende
vinger naar katholieken en sociaal-democraten, die nu de voorstellen leken
te steunen, terwijl hun vroegere geestverwanten zich hadden ingezet voor
afschaffing van de totalisator. Laatstgenoemden wisten hoe het vóór 1911
geweest was: de zedelijke ellende die het gevolg was van het gokken op
wedrennen; mensen die huilend van de rennen kwamen om het geld dat
vergokt was.
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Voor de CHU benadrukte F.H. van de Wetering dat speelzucht een zede
lijk en maatschappelijk kwaad was. Zijn beschouwingen kwamen groten
deels overeen met de betogen der antirevolutionairen. De staat had niet het
recht om een dergelijk kwaad te exploiteren. De overheid moest ook in haar
wetgeving van volkomen onbesproken gedrag zijn. Zijn partijgenoot Tj.
Krol had weliswaar enig begrip voor de motieven tot wederinvoering van
een totalisator, maar hij kon zijn stem aan het wetsontwerp niet geven, nu
het niet in het belang was van de verheffing van de volkskracht.
Het meest afkeurend was Van Dis. Het hazardspel was een kwaad dat de
scherpste afkeuring verdiende. De regering mocht een dergelijk kwaad niet
dulden of reglementeren, ook niet om een ander kwaad, het optreden der
'bookmakers', te bestrijden. Dit zou er immers op neerkomen dat men de
ene zonde door een andere zonde trachtte te dekken, hetgeen door Gods
woord ten scherpste werd veroordeeld. Met opheffing van het totalisatorverbod was het hek van de dam. Na verloop van tijd zou ook het wedden
bij andere spelen, zoals voetbal- en bokswedstrijden, van regeringswege ge
sanctioneerd kunnen worden. Door het toestaan van deze verm akelijk
heden, die veelal op zondag plaatsvonden, wakkerde de regering de gokzucht, geldverkwisting èn de schennis van Gods dagen aan. Van Dis zag het
loterijwezen als overtreding van het goddelijk gebod 'Gij zult niet begeren'.
Het lotspel prikkelde tot kwade begeerte en hebzucht. Men begeerde het
fortuin boven God. Het aanvaarden van deze afgoden in plaats van ’de le
vende God als Beschikker en Bestuurder van ons lot en bestaan' was niet
anders dan de wortel 'ener schrikkelijke afgoderij'. Niet scherp genoeg kon
het loterijwezen worden afgekeurd.
Tegenover deze afwijzende houding der protestants-christelijke fracties
viel het genuanceerde standpunt van de KVP-fractie op. Haar woordvoer
der Bachg verklaarde dat de KVP geen principiële tegenstander was van de
staatsloterij. Het wedden bij de paardensport waardeerde de KVP niet als
positief, maar zij erkende de noodzaak van het wetsontwerp ter inperking
en indamming van het wedden. Door de wettelijke regeling ontving het
volk een juiste en positieve inprenting, van wat het christelijk karakter van
de samenleving in deze materie vroeg. De KVP'er betoogde dat er 'zoveel
werkelijk kwaad in deze wereld is, dat het ongeoorloofd schijnt zaken als
kwaad te kw alificeren, als men daartoe geen dwingende overwegingen
heeft'. Het wezen van het christendom was niet gelegen in enkele verbods
bepalingen, maar lag in de positieve aanvaarding en beleving van het leven
in de noodzakelijke offergeest en zelfbeheersing. De voorgestelde wetgeving
beantwoordde zijns inziens aan dit uitgangspunt.
De PvdA-fractie was verdeeld. Een kleine minderheid koesterde principiele bezwaren tegen alle vormen van loterij, terwijl de totalisator in de ogen
van enkele PvdA-leden evenmin genade kon vinden. De woordvoerder
van deze groep, de secretaris van de protestants-christelijke werkgemeen
schap in de PvdA, J.H. Scheps, zag de opheffing van het totalisatorverbod als
de sanctionering van een volksverderf, welke in strijd was met de roeping
van de overheid. Zijn partijgenoot, financieel specialist H.J. Hofstra, achtte
de totalisator eveneens zeer bedenkelijk. Tegen de staatsloterij kon zijns in604
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ziens zowel op morele als op sociale gronden echter nauwelijks enig be
zwaar worden ingebracht. Een rustige, niet overdreven en goed functione
rende staatsloterij zou altijd minder gevaar opleveren dan een instelling die
men niet kon controleren. Landbouwdeskundige A. Vondeling tenslotte
verwoordde het standpunt van de voorstanders van de totalisator. De over
heid moest zijns inziens niet in de weg gaan staan bij een bestaande behoef
te bij het volk tot wedden en speculatie, mits daaraan zekere voorwaarden
werden gesteld.
De VVD verklaarde zich bij monde van G. Ritmeester en H.A. Korthals
onomwonden vóór de voorgestelde regelingen, daarbij de financiële voor
delen voor het economische leven benadrukkend.
De CPN tenslotte nam een enigszins tweeslachtige houding aan. Hoogcar
spel stelde dat de CPN principiële bezwaren had tegen loterijen, die veelal
bedoeld waren om de ontevredenheid bij een gedeelte van de bevolking af
te leiden. Het was echter slechts voor weinigen weggelegd aldus uit de
m oeilijkheden te geraken. De arbeidende bevolking kon alleen dan defi
nitief uit de moeilijkheden geraken, indien zij haar krachten samenbond en
gezam enlijk aan de m oeilijkheden een einde maakte. N iettem in was de
staatsloterij voor de CPN aanvaardbaar, omdat zij de enige loterij van deze
aard zou zijn. Stokvis verklaarde dat de CPN voorstander was van de wette
lijke regeling van de totalisator. Met enige ironie constateerde hij dat het
geen overal elders in en buiten Europa als een volkomen natuurlijke, ratio
nele en ontwijfelachtige zaak gold, hier in Nederland een zwaarwichtig pro
bleem vormde, een vraagstuk getoetst aan ethische normen, een steen des
morelen aanstoots. Wie zichzelf echter meester bleef in nuchter realiteits
besef, kon moeilijk denken dat herinvoering van de totalisator zou leiden
tot een golf van zedenverwildering. Stokvis verwierp de principiële argu
menten van tegenstanders, daarbij wijzend op de door de overheid toegela
ten mogelijkheid tot beursspeculatie, welke een onbeperkte gelegenheid tot
hazardspel bood, en de door de overheid verkregen 'inkomsten uit het kwa
de’, zoals de belastingpenningen uit ontuchtige bedrijven. De redeneringen
van de tegenstanders getuigden volgens Stokvis aldus van een ontroerende
naïviteit.
Van regeringszijde werd door de verschillende bewindslieden nogmaals
de noodzaak van het tegengaan van clandestiene praktijken benadrukt. Een
geordende gelegenheid tot kansspel onder staatstoezicht met behoorlijke
waarborgen omkleed, kon onder de heersende omstandigheden niet wor
den gemist, gezien het feit dat men in brede lagen van de bevolking de ge
legenheid tot kansspel wenste. De minister van Justitie, Struycken, nam
stelling tegen het betoog van Van Dis. Hij meende nooit gehoord te hebben
van het gebod 'Gij zult niet begeren'. Begeren was immers een betrekkelijk
neutraal iets, en het feit dat de mens kon begeren, was te zien als een gave
Gods, waardoor vele grote en goede dingen konden worden begeerd. Wel
kende hij het gebod, dat men niet mocht begeren hetgeen de naaste toe
behoorde. Maar dan kon men zich afvragen of, als men de winkans van het
lot van zijn naaste wilde verhinderen, men niet begeerde, wat zijn naaste
toebehoorde!
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Bij de stemmingen over de beide wetsontwerpen stemden de aanwezige
leden van de fracties van ARP, CHU en SGP tegen, terwijl ook zeven leden
van de PvdA-fractie tegen stemden. De stemmingen in de Eerste Kamer
gaven, evenals de parlementaire behandeling van de ontwerpen, eenzelfde
beeld te zien. Eind 1950 kon minister Struycken de Tweede Kamer meede
len dat de bruto-ontvangsten in 1949 bij de totalisator ruim ƒ3,5 miljoen be
droegen. Dominee Zandt van de SGP vond dit schandelijk en waarschuwde
opnieuw: 'Loterij en spel baant menigeen de weg naar de hel!' Struycken
vond dit persoonlijk niet zo erg, zolang vrouw en kinderen niet verdobbeld
werden of iemand zijn economisch bestaan op het spel zette.366

Verhuizen of vertimmeren
1945-1948: het recht op de helling gezet
Het streven naar maatschappelijke vernieuwing van kort na de oorlog beïn
vloedde de rechtsontwikkeling. Van 1945 tot 1948 werden belangrijke ont
wikkelingen in gang gezet. Ten dele betrof dit vraagstukken die reeds voor
de oorlog speelden. De regering streefde bijvoorbeeld naar een algehele ver
nieuwing van het gevangeniswezen en de kinderbescherming. Daarnaast
werd gewerkt aan een uniforme regeling van de economische delicten. Op
het terrein van het civiele recht ondernam de regering stappen, die op ter
mijn tot herziening van vrijwel alle wettelijke regelingen moesten leiden.
Vooreerst valt in dit verband te denken aan de herziening van het, alge
meen verouderd geachte, Burgerlijk Wetboek van 1838. In maart 1947 stelde
het Eerste-Kamerlid R. Zegering Hadders (PvdV) de door zijn afwezige frac
tiegenoot Molenaar voorbereide vraag of het geen goed idee zou zijn, E.M.
Meijers de opdracht te geven een nieuw BW te maken. Meijers had al in
1928 een pleidooi gehouden voor hercodificatie. Hij had in 1947 concepten
liggen van voor de oorlog. Bij KB van 25 april 1947 kreeg Meijers de op
dracht.367 In september 1947 installeerde de minister van Justitie vervolgens
een com m issie, die tot taak kreeg 'richtsnoeren te ontwerpen voor de
herziening van de civiele procedure, en in verband daarmede, van de rech
terlijke organisatie, ten einde een snellere en meer bevredigende procesgang
te verkrijgen'. De commissie stond onder voorzitterschap van T.J. Dorhout
M ees.368 Voorts werd in 1947 een begin gemaakt met de herziening van de
wettelijke bepalingen betreffende het internationaal privaatrecht (IPR),
waarvoor de Nederlandse Juristenvereniging zich in juni van dat jaar met
grote meerderheid had uitgesproken. Meijers bood reeds in december 1947
een ontwerp van wet tot vaststelling van enige regels betreffende het IPR
aan de minister van Justitie aan.
De voorbereidingen tot een algehele herziening van het Burgerlijk Wet
boek verhinderden intussen niet, dat de regering in afwachting daarvan op
deelterreinen wijzigingen van het civiele recht bevorderde, waar zulks
dringend nodig was. In dit verband besloot de regering in de kabinetsperiode-Beel tot herziening van het vennootschapsrecht met het oog op de
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medezeggenschap van werknemers, waartoe als eerste stap op een lange
weg om advies gevraagd werd aan de Stichting van de Arbeid.369 Een her
ziening van de wettelijke regeling van de stichting als rechtspersoon werd
eveneens overwogen. Ten dele bereikte de regering in de periode 1946-1948
reeds enige tastbare resultaten met betrekking tot de herziening van deel
ontwerpen van burgerlijk recht. Inzake de herziening van het ontslagrecht
en echtscheidingsrecht werden wetsontwerpen bij de Tweede Kamer inge
diend.370 Het wetsontwerp tot herziening van het civiele kinderrecht kon
zelfs geheel worden afgehandeld tijdens het kabinet-Beel. Tenslotte maakte
de regering in deze periode een begin met de herziening van de wettelijke
bepalingen betreffende de handelingsonbekwaam heid van de gehuwde
vrouw .
Op het terrein van het administratief recht besloot de regering het vraag
stuk van de administratieve rechtspraak opnieuw ter hand te nemen. In het
verleden waren reeds verschillende pogingen ondernomen om dit pro
bleem op te lossen. De grondwetgever van 1887 opende de mogelijkheid om
administratieve geschillen op te dragen aan hetzij de gewone rechter, hetzij
bijzondere colleges met administratieve rechtspraak belast, waarbij speciaal
de Raad van State of een afdeling van de Raad genoemd werden. Nadat wet
geving lange tijd was uitgebleven, kwam in 1902 de Beroepswet tot stand,
die adm inistratieve geschillen op het terrein van de sociale zekerheid,
voortvloeiend uit de toepassing van een beperkt aantal wetten, opdroeg aan
Raden van Beroep en in hoger beroep aan de Centrale Raad van Beroep. De
oplossing van het vraagstuk van de administratieve rechtspraak bleef liggen
tot na de Tweede Wereldoorlog.371 Eind 1946 stelden de ministers van Bin
nenlandse Zaken en van Justitie, Beel en Van Maarseveen, een commissie
in, teneinde te adviseren, of behoefte bestond aan: verhoogde rechtsbescher
ming van de burger tegenover de overheid; verhoogde rechtsbescherming
van de publiekrechtelijke lichamen tegen inmenging van hoger gezag in de
autonome sfeer dier lichamen; een bijzondere behandeling van de geschil
len tussen overheidslichamen en overheidsorganen onderling. De commis
sie, onder voorzitterschap van S.J.R. de Monchy, diende tevens te advise
ren, op welke wijze bovengenoemde behoeften konden worden bevredigd
en welke personele en financiële lasten haar voorstellen tot gevolg zouden
hebben.372
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het kabinet-Beel en in het
bijzonder minister Van Maarseveen een omvangrijk wetgevingsprogram 
ma op de rails had gezet, toen het kabinet-Drees-Van Schaik in augustus
1948 aantrad. In de navolgende paragrafen zal geschetst worden wat zijn op
volgers van dit programma tot stand brachten van dit programma. Op het
terrein van het gevangeniswezen, het economisch strafrecht en de kinder
bescherm ing kwam het tot fundamentele vernieuwingen en op verschil
lende andere rechtsgebieden werd eveneens hard gewerkt aan een op han
den zijnde 'verhuizing'. Dit laatste gold met name het Burgerlijk Wetboek,
de administratieve rechtspraak, het burgerlijk procesrecht, de organisatie
van de politie en de Grondwet. Daarnaast werd er het nodige 'vertimmerd'
aan de bestaande wetgeving, ten dele omdat ontwikkelingen in de praktijk
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hiertoe noopten en ten dele omdat men vreesde dat een volledige ver
nieuwing van het recht de maatschappelijke ontwikkeling te zeer zou force
ren. Dit betrof onder andere de rechtsbijstand en het vreemdelingenbeleid.
Vernieuw ing van het gevangeniswezen
In leid in g
Het Wetboek van Strafrecht en de hiermee samenhangende Gestichtenwet,
Beginselenwet gevangeniswezen en Gevangenismaatregel, welke regelin
gen in 1886 in werking traden, leidden over de gehele linie tot de invoering
van het cellulaire stelsel bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. Dit
stelsel ging uit van afzonderlijke opsluiting, waarbij allerlei maatregelen ge
troffen werden om contacten tussen gedetineerden met het oog op crim i
nele besmetting te beperken. In dit verband werd bijvoorbeeld voor iedere
gevangene een afzonderlijke cellulaire luchtplaats ingericht, waren gedeti
neerden verplicht een 'celkap' te dragen als ze medegevangenen konden
ontmoeten, en werden de gedetineerden in de kerkzaal in hokjes geplaatst,
zodat contact onmogelijk was. Cellulaire opsluiting als algemeen stelsel ont
moette reeds vanaf het eind van de vorige eeuw in toenemende mate kri
tiek. Er werd gesteld dat het strijdig was met de menselijke natuur en dat
het de ingeslotenen egocentrisch en onmaatschappelijk maakte en dat het
in het algemeen meer afbrak dan opbouwde. De wetgever liet intussen al
snel de volledige cellulaire uitvoeringswijze van straffen los. In 1901 wer
den jeugdigen in beginsel aan het algemene penitentiaire recht onttrokken.
In 1918 bracht de Plaatsruimtewet een drastische wijziging. Onder invloed
van een ernstig tekort aan detentiemogelijkheden als gevolg van de toege
nomen smokkel- en oorlogscriminaliteit, opende deze wet de mogelijkheid
om voortaan iedere gevangenisstraf in gemeenschap te doen ondergaan. In
1929 werd vervolgens door toevoeging van art. 12a Sr aan de minister de
bevoegdheid gegeven om bepaalde gevangenen te vergunnen hun detentie
in gemeenschap door te brengen. De nieuwe Gevangenismaatregel van 1932
behelsde een nadere uitwerking van deze principiële wijziging.
Door deze regelingen ontstond geleidelijk aan een vergaande discrepantie
tussen de oorspronkelijke opzet van het penitentiaire recht en de uitvoe
ring ervan in de praktijk. De Tweede Wereldoorlog confronteerde vele 'goe
de vaderlanders' lijfelijk met het gevangenisleven. Bij hen groeide door
deze persoonlijke ondervinding het besef dat hier een brandend probleem
om een oplossing vroeg. Verder raakten de gevangenissen tijdens de oorlog
zo overvol dat cellulaire afzondering niet meer mogelijk was. Eind 1945 be
sloot de Vereniging ex-politieke gevangenen actie te voeren voor reorgani
satie van het gevangeniswezen. Na de bevrijding noopte ook de massale
detinering van politieke delinquenten tot onconventionele oplossingen en
exp erim en ten .373 Al met al was door bovengenoemde gebeurtenissen en
ontwikkelingen een vruchtbare bodem geschapen om de veranderingen
van de praktijk te legaliseren en een ingrijpende vernieuwing of 'humani
sering' van het gevangeniswezen te realiseren.
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Ten tijde van het kabinet-Schermerhorn-Drees stelde minister van Justi
tie Kolfschoten op 1 maart 1946 een commissie 'voor de verdere uitbouw
van het Gevangeniswezen' in, onder voorzitterschap van W.A.J.M. Fick.
Op 1 september 1947 bracht de commissie-Fick rapport uit. Zoals te verwach
ten viel, verwierp zij het cellulaire stelsel en werd de gemeenschap als de
meest bepalende factor van het toekomstige gevangeniswezen aangewezen.
Celstraf was ongeschikt voor zedelijke verbetering, omdat zij strijdig was
met de menselijke natuur en de gevangenen 'egocentrisch en onmaatschap
pelijk' maakte. Als essentieel voordeel der gemeenschap stelde de commis
sie, 'dat deze de mens in beginsel als sociaal wezen laat voortbestaan'.374 Het
rapport van de commissie ging gedetailleerd in op de door haar gewenste
differentiatie van strafgestichten en op de selectie van gedetineerden.
Daarnaast werden tal van suggesties gedaan ter verbetering van het gevan
geniswezen, zoals inzake de opleiding van het gestichtspersoneel, de sociale
verzorging van gedetineerden, hun arbeid en hun recreatiemogelijkheden
in de inrichtingen. Bovendien was de commissie van oordeel dat de detentieperiode moest worden benut om de gevangene zo goed mogelijk voor te
bereiden op zijn terugkeer in de maatschappij.
De voorstellen van de commissie-Fick waren richtinggevend voor het re
geringsbeleid. Zij lagen ten grondslag aan het wetsontwerp tot vaststelling
van een nieuwe Beginselenwet gevangeniswezen, dat, nadat het in de
troonrede van 1948 door de regering was aangekondigd, bij koninklijke
boodschap van 6 april 1949 onder verantwoordelijkheid van minister van
Justitie Wijers bij de Tweede Kamer werd ingediend.
M odernisering in de praktijk
In afwachting van de totstandkoming van de nieuwe Beginselenwet besloot
de regering reeds in 1948 om, met gebruikmaking van de bestaande wette
lijke bevoegdheden, aan de hand van de richtlijnen uit het rapport van de
commissie-Fick te komen tot een verder uitbouw en modernisering van het
gevangeniswezen. In de beide Kamers werd vrijwel algemeen grote waarde
ring uitgesproken voor de resultaten van de arbeid van de commissie-Fick
en voor de initiatieven van de regering. Verbetering van het gevangenis
wezen werd zo noodzakelijk geacht, dat zij niet om financiële redenen ach
terwege mocht blijven 375
In het eerste begrotingsjaar van het kabinet-Drees-Van Schaik deelde de
minister het parlement mede dat het streng cellulaire stelsel ten dele reeds
verlaten was, en dat in tal van strafgestichten werd overgegaan tot gemeen
schappelijke arbeid en recreatie, terwijl ook met de afzondering tijdens de
godsdienstoefeningen en het luchten gebroken was. In beperkte mate had
men een aanvang gemaakt met de differentiatie der strafgestichten en met
de daarmee sam enhangende selectie van gedetineerden. Als uitvloeisel
hiervan werd in de loop van de kabinetsperiode onder andere de straf
gevangenis te Groningen aangewezen voor ernstige gevallen onder de cri
minele recidivisten, werd een observatiecentrum in het leven geroepen, de
Psychiatrische Observatiekliniek, gevestigd in het huis van bewaring te
609
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Utrecht, werd de rijkswerkinrichting Bergveen te Norg als proefneming in
gericht als open gesticht met een grotere bewegingsvrijheid voor de gedeti
neerden en de mogelijkheid tot weekendverlof tegen het einde van de straf
tijd, en werden ten behoeve van jeugdige criminelen afzonderlijke vleugels
in de huizen van bewaring ingericht.376
Daarnaast werd meer in het algemeen gestreefd naar verbetering van de
omstandigheden in de strafgestichten, onder andere door verandering van
de gevangeniscellen in meer bewoonbare vertrekken en door m odernise
ring van de hygiënische accomodaties. Schrijnend was bijvoorbeeld de si
tuatie in Veenhuizen, waar een waterleiding ontbrak en de gevangenen
sliepen in ’slaapalcoven’, door freule Wttewaall van Stoetwegen aangeduid
als 'blikken trommels met gaatjes', die haar deden denken aan 'het wrede
bedrijf, dat dorpskinderen soms spelen, als zij meikevers bewaren in een
blikje met gaatjes. In zulk soort dingen stoppen wij onze gevangenen 's
nachts in Norg!'377
Ook op het terrein van de arbeid van gedetineerden werd het nodige ge
daan. Bij verschillende gestichten werden werkbarakken geplaatst, waar
door de gedetineerden in een 'werkplaatssfeer' verkeerden. Dit kwam zowel
de individuele arbeidslust als een gezam enlijk verantw oordelijkheids
gevoel ten goede, hetgeen uit sociaal oogpunt van groot belang werd geacht
door de regering. Ten aanzien van het arbeidsloon werd in 1949 een
nieuwe, zij het voorlopige, regeling getroffen. Gedetineerden ontvingen op
grond van deze regeling een aanvangsloon van 15 cent per dag, dat kon
oplopen tot 75 cent. Terpstra (ARP) achtte deze beloning volstrekt onvol
doende, gelet op het feit dat van regeringszijde was opgemerkt dat de belo
ning van gevangenisarbeid 'een niet te onderschatten element van reclasse
ring is, wanneer de gevangene zijn gezin door eigen arbeid onderhoudt'.
Door deze loonregeling was de regering wel erg ver van haar ideaal ver
wijderd, zo oordeelde Terpstra.378
Tenslotte werd in het kader van de vernieuwing van het gevangenis
wezen prioriteit gegeven aan de sociale verzorging van gedetineerden en
aan de opleiding van het gestichtspersoneel. Ten depar temen te werd in 1948
bij de Afdeling Gevangeniswezen een onderafdeling 'sociale verzorging'
ingesteld, terwijl aan de directies van de gevangenissen en rijkswerkinrich
tingen een sociaal ambtenaar werd toegevoegd.379 In de loop van het zit
tingsjaar 1951-1952 kon een opleidingsinstituut voor gestichtspersoneel zijn
werkzaamheden beginnen.
Hoewel het kabinet-Drees-Van Schaik een begin maakte met de vernieu
wing van het gevangeniswezen, verhinderde de beperkte financiële ruimte
een grootscheepse modernisering zoals die door het departement van Justi
tie was bepleit. Had de minister in zijn begroting voor 1950 nog ƒ600.000
beschikbaar voor de uitbouw van het gevangeniswezen, in de begroting
voor 1951 liep dit bedrag onder invloed van de Korea-crisis terug tot
ƒ350.000. Het tempo van vernieuwing, zo moest de minister toegeven, werd
hierdoor vertraagd. De Kamers achtten deze ontwikkeling buitengewoon
betreurenswaardig. Tjeenk W illink (PvdA), Bachg (KVP) en Wttewaall van
Stoetw egen (CHU) spraken hun grote teleurstelling uit over de voor-
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genomen bezuinigingen op het gevangeniswezen. Tjeenk Willink sprak de
vrees uit, 'dat we straks een mooie wet hebben, maar beroerde gevangenis
sen'. De freule drong telkenmale vergeefs aan op de inrichting van een cen
traal vrouwengesticht, waarvoor de financiële middelen echter vooralsnog
ontbraken.380
Typerend voor de veranderde opvattingen en inzichten aangaande het
gevangeniswezen was de reactie van regering en parlement op de inge
bruikneming van een radio-installatie in de gevangenis te Haarlem. Daarbij
hadden enige feestelijkheden plaatsgevonden, waarbij de binnenplaats met
bloemen was versierd en gevangenen en genodigden werden onthaald op
thee, gebak en sigaren. Sommige kamerleden vroegen de minister, of men
te Haarlem niet teveel uit het oog verloren had, dat de gevangenis geen
lustoord was, maar allereerst een plaats waar boete werd gedaan voor bega
ne misdrijven. Minister Wijers - gesteund door freule Wttewaall van Stoet
wegen - achtte de feestelijkheden evenwel niet misplaatst. Van excessen was
geen sprake. Door de geestelijke verzorgers van genoemd gesticht was het
initiatief genomen om bij de burgerij geld in te zamelen voor een radioinstallatie. Uit de talrijke bijdragen was wel gebleken, hoezeer dit denkbeeld
onder de burgerij weerklank vond, hetgeen getuigde van 'een verheugend
medeleven in de ontwikkeling van het gevangeniswezen’. Daarnaast was
contact van de gedetineerde met de buitenwereld van belang met het oog op
diens resocialisatie. De aanzet tot de vernieuwing van het gevangeniswezen
werd dus in belangrijke mate gegeven in de kabinetsperiode-Drees-Van
Schaik. Met name de werkzaamheid van Wijers was belangrijk. Bij diens
afscheid werd in de Eerste Kamer opgemerkt: 'Alleen reeds om hetgeen
onder 's Ministers verantwoordelijkheid op het stuk van het gevangenis
wezen is geschied, moet het beleid van deze bewindsman tot grote dank
baarheid stemmen.'381
De nieuw e Beginselenw et
Het wetsontwerp Beginselenwet gevangeniswezen had als uitgangspunt dat
een beperkt aantal fundamentele bepalingen omtrent de tenuitvoerlegging
van vrijheidsstraffen in het Wetboek van Strafrecht werd opgenomen, dat
de beginselen van het gevangeniswezen in een afzonderlijke raamwet wer
den neergelegd, en dat de bevoegdheid tot nadere uitwerking van deze be
ginselen aan de Kroon of de minister werd gedelegeerd. Achtergrond hier
van vormde de overweging dat de overgang van het cellulaire stelsel naar
een stelsel van algehele of beperkte gemeenschap nog in een experimenteel
stadium verkeerde. De mogelijkheid tot herziening op gezette tijden moest
open blijven.
Het ontwerp beoogde de nadelen van het cellulaire stelsel te voorkomen,
maar het nieuwe stelsel mocht er niet toe leiden dat gevangenen elkaar
konden 'besmetten'. Men zocht de oplossing door in iedere gevangenisgemeenschap gedetineerden samen te brengen, die in zedelijk peil, geeste
lijke aanleg en behoeften min of meer gelijk stonden. Daartoe was een diffe
rentiatie van de strafgestichten en een selectie van gevangenen noodza611
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kelijk. Een uniform systeem van vrijheidsbeneming werd losgelaten. Het
nieuwe artikel 11 Sr legde de grondslag vast dat de gevangenisstraf naar ge
lang de persoonlijkheid van de veroordeelde in algehele of beperkte ge
meenschap, dan wel in afzondering werd ondergaan. Artikel 12 Sr bepaalde
dat het regiem van het gesticht moest aansluiten op de persoonlijkheid van
de gevangene, op de duur van de straf en op de reclasseringsmogelijkheden.
N aast deze grondslagen kende het ontwerp-Beginselenwet de volgende
hoofdlijnen. Titel I van het ontwerp regelde de instelling van een Centrale
Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Re
classering, welke tot taak kreeg de minister van advies te dienen op voor
noemde beleidsterreinen (artt. 1-5). De tweede titel gaf een indeling van ge
stichten die onderscheiden werden in gevangenissen, huizen van bewaring,
rijkswerkinrichtingen en rijksasyls voor psychopaten (artt. 6-14). Daarbij
werd de bestemming van deze gestichten aangegeven. Titel III gaf een diffe
rentiatie van de belangrijkste categorie, de gevangenissen. Als criteria van
differentiatie werden onder andere genoemd de leeftijd en het geslacht van
de gedetineerden, de straftijd (van meer of niet meer dan zes maanden) en
of de gevangenen tot de beroeps- of gewoontemisdadigers gerekend moes
ten worden (artt. 15-21). Het aangeven van criteria van differentiatie in de
wet achtte de regering om twee redenen wenselijk. Ten eerste was de door
breking van het uniforme cellulaire stelsel dermate ingrijpend dat m ede
werking van de wetgever vereist was. Ten tweede bracht het nieuwe sys
teem een wijziging in de verhouding tussen rechter en administratie mee.
In het oude stelsel was de kwaliteit van de straf altijd gelijk, terwijl in het
gedifferentieerde systeem de kwaliteit belangrijk kon verschillen, naarmate
men in afzondering of in gemeenschap zijn straf onderging. In het voorge
stelde systeem nam de administratie de beslissing over de soort van inrich
ting, waarin de veroordeelde werd geplaatst. Het was echter redelijk dat de
rechter, met het oog op het bepalen van de strafmaat die van belang kon
zijn voor de soort inrichting, kennis droeg van het differentiatiesysteem. De
titels IV tot en met X van het ontwerp stelden vervolgens nadere regels om
trent het beheer van en toezicht op de gestichten, het regiem, de arbeid en
het arbeidsloon, de geestelijke en sociale verzorging, de ontwikkeling en
ontspanning en de disciplinaire straffen. De door de commissie-Fick voor
gestelde strafmaatregel van 48-uur opsluiting in een donkere cel werd als
'onnodige kwelling' niet door Wijers overgenomen. In de boeien sluiten en
op water en brood zetten wèl! Verder gaven de bepalingen in de titels IV tot
en met X duidelijk uiting aan het streven naar vernieuwing van het gevan
geniswezen. In het bijzonder gold dit voor artikel 26, dat bepaalde dat de
tenuitvoerlegging van de straf of maatregel mede dienstbaar werd gemaakt
aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maatschap
pelijk leven, en de artikelen 29 en 30, waarin de gemeenschap - behoudens
afzondering gedurende de nacht - voor de meeste gestichten werd voorop
gesteld. Met artikel 26 werd het resocialiserende doel van de gevangenisstraf
in de wet vastgelegd. Titel XI tenslotte opende de mogelijkheid van straf
onderbreking en van strafverlof.382
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Instem m ing en kritiek in het parlement
De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer kenmerkte zich
hoofdzakelijk door veel waardering voor de regeringsvoorstellen. De vaste
kam ercom m issie voor Privaat- en Strafrecht wees op het gevaar dat bij
nagenoeg alle principiële bepalingen een clausule was opgenomen, die de
minister de bevoegdheid verschafte van die bepalingen af te wijken, zodat
men weinig houvast had aan hetgeen de wet wilde bieden. Nochtans had de
commissie begrip voor deze constructie, aangezien steeds met de praktische
mogelijkheden rekening gehouden moest worden en de financiële toestand
van het land niet toeliet, dat de meest wenselijke toestand op dat moment
al bereikt werd. Het opnemen van de beginselen van differentiatie en
selectie had ten volle de instemming van de commissie. De consequentie
hiervan was dat een grondige vernieuwing en uitbreiding van de bestaande
strafgestichten een onmisbare voorwaarde was. Van de noodzaak van deze
verbeteringen was de commissie volledig overtuigd. Enige commissieleden
waarschuwden in dit verband tegen een al te ver doorgevoerde differen
tiatie, waaraan het gevaar verbonden kon zijn dat het karakter van de straf
als zodanig verloren ging. De gevangenisstraf moest niet een soort retraite
worden! Andere leden daarentegen benadrukten dat aan de gedwongen op
sluiting moeilijk het karakter van straf ontzegd kon worden. De commissie
was verdeeld over het ontbreken van enige dwang om godsdienstoefenin
gen bij te wonen. Bepaalde leden achtten elke geestelijke dwang onaan
vaardbaar, terwijl anderen aandrongen op verplichte deelneming aan gods
dienstoefeningen voor een korte periode aan het begin van de tenuitvoer
legging van de straf.383
De minister benadrukte in de MvA dat de differentiatie en selectie niet
aan het karakter van de straf tekort deden. Het eerste doel der straf, de op
sluiting, prevaleerde steeds. In de loop van de schriftelijke behandeling van
het ontwerp werd in aansluiting hierop overeenstemming bereikt over een
gewijzigde redactie van artikel 26, waarbij door de toevoeging 'met hand
having van het karakter van de straf of de m aatregel1 meer duidelijkheid
werd verschaft omtrent de doelstelling van de straf. Met name antirevolu
tionaire kamerleden hadden hierop aangedrongen. De bewindsman stond
uitvoerig stil bij de uitwerking van de beginselen van differentiatie en se
lectie in de praktijk. Hij zette daarbij de plannen uiteen voor de komende
jaren. Inzake de geestelijke verzorging deed de minister de toezegging om
het wetsontwerp aan te vullen met een bepaling, op grond waarvan het
huishoudelijk reglement van een gesticht de kerkgang voor gelovigen ge
durende de eerste twee maanden van de detentie verplicht kon stellen. Op
grond van nader overleg met de vaste kamercommissie in een later sta
dium van de schriftelijke behandeling van het ontwerp, stemde de minister
in met de nadere aanvulling dat meerderjarige gedetineerden op grond van
geuite bezwaren van deze plicht ontheven konden worden. Het TweedeKamerlid Bachg kon zich met dit compromis echter niet verenigen. Bij de
openbare behandeling diende hij een amendement in, dat voorzag in een
wettelijke plicht tot het bijwonen van godsdienstoefeningen. Het amende613
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ment kreeg alleen de steun van de KVP- en de CHU-fractie en werd verwor
pen. Een amendement van de vaste commissie, dat arbeidsplicht voor de tot
hechtenis veroordeelden voorstelde, werd door de minister sterk ontraden,
omdat hierin geen onderscheid werd gemaakt tussen gevangenen en tot
hechtenis veroordeelden. Dit amendement werd, met de stemmen van de
aanwezige KVP-leden tegen, aangenomen.384
Nadat regering en Kamer betrekkelijk soepel tot elkaar waren gekomen
op verschillende onderdelen, ontstond gedurende de parlementaire behan
deling een fundamentele controverse binnen de vaste kamercommissie en
tussen regering en een aantal kamerfracties. Dit betrof de verhouding tussen
administratie en rechter ten aanzien van de beslissing in welke gevangenis
de veroordeelde zijn straf m oest ondergaan 385 Bij de kam ercom m issie
wekte het verwondering dat zowel de commissie-Fick als de regering voet
stoots had aangenomen dat deze bevoegdheid aan de adm inistratie toe
kwam. De aanwijzing van de gevangenis, waarin de straf moest worden on
dergaan, behoefde echter geenszins gerekend te worden tot de tenuitvoer
legging van de straf. In het nieuwe stelsel zou de keuze voor de ene of an
dere gevangenis niet zelden op hetzelfde vlak komen te liggen als het op
leggen van een lichtere of zwaardere straf. Aldus kon de aanwijzing door de
administratie de bedoeling van de rechter bij het opleggen van de straf door
kruisen.
Bovendien was het bedenkelijk dat de administratie vrij was in het over
plaatsen van gevangenen zonder waarborgen tegen ongerechtvaardigde be
voorrechting van de ene gevangene boven de andere. Aanvankelijk had de
commissie een voorkeur voor het systeem, waarbij de rechter niet enkel de
strafmaat bepaalde, maar ook de inrichting aanwees waarin de straf zou
worden ondergaan, en bovendien besliste over overplaatsing. Bij nadere
overweging zag de commissie echter als nadelen hiervan een overbelasting
van de rechterlijke macht, het gebrek aan ervaring en het gemis aan uni
formiteit tussen de rechterlijke colleges. Als alternatief bepleitten verschei
dene leden daarop de inschakeling van de Centrale Raad van Advies, sectie
gevangeniswezen, als adviescollege bij de beslissingen van de administratie
over plaatsing. Een controle op deze beslissingen was noodzakelijk om wil
lekeur te voorkomen. Andere leden wilden de beslissing omtrent plaatsing
opdragen aan de rechter.386
De minister op zijn beurt ontkende dat de zwaarte van de straf afhanke
lijk was van differentiatie en selectie. De rechter was zijns inziens niet vol
doende penitentiair geschoold in de sam enstelling van de gevangenisgemeenschappen, een zeer subtiel werk. Om penitentiaire redenen kon het
daarnaast gewenst zijn om in bijzondere gevallen af te wijken van het in de
Beginselenwet neergelegde systeem. De beslissingen van plaatsing en over
plaatsing dienden derhalve niet opgedragen te worden aan de rechter. Maar
de minister zag wel in dat het met het oog op de rechtszekerheid van groot
belang was dat de administratie niet willekeurig te werk ging. In dit verband
stelde hij voor om een gedetineerde tegen een beslissing omtrent plaatsing
of overplaatsing een beroepsrecht toe te kennen bij de Centrale Raad van
Advies. De beslissingen van dit college zouden bindend zijn voor de admi614
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nistratie. Een adviserende functie ten aanzien van alle plaatsingen en over
plaatsingen achtte de minister overbodig.387
Bij de eerste nota van wijziging werd het ontwerp door middel van de
toekenning van een beroepsrecht aan gedetineerden bij plaatsing aangepast.
De kamercommissie toonde zich hiermee niet tevreden. Acht maanden na
de indiening van de Nota van Wijziging - deze vertraging werd mede ver
oorzaakt door de kabinetscrisis van maart 1951 - vond op 31 mei 1951 mon
deling overleg plaats tussen de vaste kamercommissie en de nieuwe minis
ter van Justitie, Mulderije, die vergezeld was van een tweetal ambtenaren,
A.D. Belinfante en E.A.M. Lamers. De m eningen binnen de com missie
waren verdeeld. Een deel der commissieleden kon met het gewijzigde voor
stel van de minister meegaan, maar verlangde betere waarborgen. Het be
roepsrecht van gedetineerden bij een onafhankelijk college vormde een
waarborg tegen mogelijke beslissingen van de adm inistratie die de straf
zwaarder maakten dan de rechter bedoeld had. Daarnaast werd gepleit voor
een beroepsrecht van het Openbaar Ministerie, teneinde beslissingen van de
administratie, die de straf verlichten, te voorkomen. De beslissingen van de
beroepsinstantie dienden voor de minister bindend te zijn. De onafhanke
lijkheid van de beroepsinstantie diende verzekerd te zijn door opname van
een groter aantal vertegenwoordigers van de zittende magistratuur.
De minister benadrukte nogmaals dat de zwaarte van de straf primair be
paald werd door de vrijheidsbeneming als zodanig, en niet door het regiem
van tenuitvoerlegging. Het was uitgesloten dat de rechterlijke macht volko
men op de hoogte kon zijn en blijven van de verschillende wijzen van ten
uitvoerlegging. De bewindsman achtte een beroepsrecht van gedetineerden
voldoende als waarborg. Een beroepsrecht van het OM wees hij af, omdat
een onderdeel van de administratie dan in beroep kwam tegen een beslis
sing van een ander onderdeel van dezelfde administratie. Ter tegemoet
koming stelde de minister een regeling voor, waarbij door aanvulling van
art. 21 van het ontwerp-Beginselenwet de sectie gevangeniswezen van de
Centrale Raad van Advies advies zou uitbrengen aan de minister, indien
het OM bezwaar maakte tegen plaatsing of overplaatsing. Daarnaast had hij
geen bezwaar tegen een groter aandeel van de rechterlijke macht in de sa
menstelling van de sectie en bevestigde hij het bindende karakter van be
slissingen van de sectie ten aanzien van een beroep door een gedetineerde.
Het andere deel der kamercommissie behield een voorkeur voor het op
dragen van de beslissing omtrent de wijze van tenuitvoerlegging aan de
rechter. Deze leden zagen zich gesteund door een aantal ingekomen adres
sen van rechtbanken, waaruit bleek dat voor een overbelasting van de rech
ter geen vrees behoefde te bestaan. Zij achtten het twijfelachtig dat de zwaar
te van de straf niet afhankelijk was van het regiem van tenuitvoerlegging.
Door de rechter met de betreffende taak te belasten, werden betere waar
borgen tegen misbruik en willekeur geboden. Tijdens het overleg konden
de verschillende partijen in deze kwestie niet tot overeenstem m ing ko
m en.388
De openbare behandeling van het wetsontwerp vond plaats op 26 juni
1951. Aan de afschaffing van het cellulaire stelsel werden weinig woorden
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vuil gemaakt. Men had dit algemeen geaccepteerd. Tendeloo maakte nog als
enige bezwaar tegen het in de boeien sluiten als strafmaatregel, maar kreeg
haar zin niet. De behandelingen van het ontwerp werd beheerst door de
tegenstelling 'rechter of adm inistratie’ ten aanzien van tenuitvoerlegging
van straffen, waarbij een tweetal amendementen werd ingediend. Het (ge
wijzigd) amendement-Van der Feltz beoogde aan de rechter de bevoegdheid
toe te kennen de (soort van) strafinrichting te bepalen, waarin de straf
ondergaan moest worden. Het am endement-Bachg daarentegen beoogde
slechts een aanvulling op het gewijzigde voorstel van de minister, in die
zin dat de minister gebonden was aan een beslissing van de sectie gevange
niswezen op een bezwaar van het OM tegen plaatsing of overplaatsing.389
Terpstra opende de algemene beraadslagingen. Namens de ARP-fractie
verdedigde hij de toekenning van de bevoegdheid over plaatsing en over
plaatsing aan de onafhankelijke rechter. Hij achtte zich hierin geruggesteund door de ledenvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging
van 1951, die zich in meerderheid hiervoor had uitgesproken. Van der Feltz
(CHU), Stokvis (CPN) en Vonk (VVD) steunden het ARP-fractielid. De
eerstgenoem de twee kam erleden hielden vol dat een gedifferentieerde
wijze van tenuitvoerlegging van de straf een verschil in zwaarte betekende.
Het wetsontwerp veroorzaakte een belangrijke verschuiving van bevoegd
heden van de rechter naar de administratie, die het vonnis van de rechter
legaal kon frustreren. Dit was in strijd met het staatsrechtelijk beginsel van
de scheiding der machten. De rechter behoorde te beslissen. Tegenover deze
opvatting stelden Bachg (KVP) en Donker (PvdA) dat de rechter onvol
doende kennis had inzake de selectie van gevangenen. Zij stemden in met
het systeem van het wetsontwerp. Maar daarnaast was het noodzakelijk om
aan de sectie gevangeniswezen de taak te geven, bindende beslissingen te
nemen in geval van een beroep door het OM.390
De minister verwierp het standpunt van de opposanten. Wie dagelijks
met veroordeelden te maken had, vormde ook de aangewezen instantie om
te selecteren en controle uit te oefenen. Zou de rechter terzake een bevoegd
heid krijgen, dan zou dat ondeskundigheid èn te hoge kosten meebrengen.
De minister liet duidelijk blijken dat het hier een kardinaal punt betrof. Bij
aanneming van het amendement-Van der Feltz zou hij de intrekking van
het wetsontwerp bevorderen! Ten aanzien van het am endem ent-Bachg
toonde de minister zich welwillender. Hij verklaarde het te willen over
nemen, indien dit de wens van de Kamer was. Bij de stemmingen werd het
amendement-Van der Feltz verworpen met de stemmen van KVP, PvdA
en de CHU-leden H. Kikkert, Van de Wetering en Tilanus tegen. Het eerste
amendem ent-Bachg werd daarop door de minister overgenomen. Bij de
eindstemming werd het wetsontwerp met 65 stemmen voor en 11 stemmen
van ARP-fractieleden tegen, aangenomen. Tijdens de parlementaire behan
deling van het ontwerp door de Eerste Kamer werd de discussie over 'rech
ter of adm inistratie’ nog eens dunnetjes overgedaan. De senaat sprak zich
eveneens in overgrote meerderheid uit voor het regeringsvoorstel. De wet
werd vastgesteld op 21 december 1951, Stbl. 596, en trad tezamen met de
nieuwe Gevangenismaatregel, KB van 23 mei 1953, Stbl. 237, op 1 juni 1953
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in werking. De 'humanisering' van het gevangeniswezen had daarmee een
wettelijke basis gekregen.391
De Wet op de economische delicten
N aar een nieuwe uniform e regeling
In de crisisjaren dertig en tijdens de bezetting kwamen een aantal regelin
gen tot stand die kunnen gelden als de voorlopers van de Wet op de econo
mische delicten. De Landbouw-Crisiswet 1933 opende de mogelijkheid tot
tuchtrechtspraak ten aanzien van producenten, bewerkers en handelaren in
'crisisprodukten', waartoe de meeste landbouwprodukten te rekenen wa
ren. De tuchtrechter kon onder meer zware geldboetes opleggen en vergun
ningen intrekken. In feite fungeerde deze tuchtrechtspraak als een bijzonde
re vorm van strafrechtspraak. De crisistuchtrechtspraak werd tijdens de
Tweede W ereldoorlog omgevormd tot tuchtrechtspraak voor de voedsel
voorziening. Een vergelijkbare regeling kwam tot stand voor de handha
ving van de prijsvoorschriften. Op bepaalde economische terreinen, zoals
in- en uitvoer, deviezen en vervoer, werd daarnaast een bijzondere straf
rechtspraak geïntroduceerd, waarbij speciaal aangewezen leden van de
rechtbanken en, in hoger beroep, het nieuwe Economische Gerechtshof te
Nijmegen belast werden met de berechting. Een breed scala van straffen
stond deze rechters ter beschikking.392
De bevrijding bracht in zoverre geen wijziging, dat de schaarste op vrij
wel elk gebied noopte tot snel en krachtig overheidsingrijpen. Het te Lon
den uitgevaardigde Besluit Berechting Economische Delicten (BBED) sloot
op belangrijke onderdelen aan op de bezettingsregelingen, maar bracht wel
enige wijziging in het systeem van rechtshandhaving.393 De impopulaire
economische rechter van de bezetter verdween en werd vervangen door
bijzondere politierechters en - in hoger beroep - de (gewone) gerechtshoven.
Voor de prijsbeheersing werd eveneens een nieuwe regeling getroffen. Het
besluit tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening bleef gehandhaafd.
Het BBED had het karakter van een noodregeling. Reeds in augustus 1945
werd onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, Kolfscho
ten, een staatscom m issie ingesteld, onder leiding van G.E. Langem eijer,
welke een nieuwe uniforme regeling voor de opsporing, vervolging en be
rechting van economische delicten diende voor te bereiden. De commissie
bracht in juli 1946 rapport uit, voorzien van een wetsontwerp met toe
lichting. Op 22 september 1947 werd een wetsontwerp, dat grotendeels was
ontleend aan de voorstellen van de staatscommissie, bij de Tweede Kamer
ingediend.394
Sleutelen aan het wetsontwerp
Het wetsontwerp, houdende 'Regelingen voor de opsporing, de vervolging
en de berechting van economische delicten’, beoogde een einde te maken
aan de stelselloosheid en de onoverzichtelijkheid welke gepaard gingen met
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een veelheid van opsporings- en berechtingsm ogelijkheden, zonder dat
enige coördinatie of vaste gedragslijn bestond.395 Dat daarbij aan andere
organen dan de rechterlijke een taak op het terrein van de strafrechtspraak
was toebedeeld, achtte de regering onwenselijk.
Titel I van het ontw erp somde een groot aantal voorschriften op,
waarvan overtreding een economisch delict opleverde. Genoemd werden
onder meer de Landbouw-Crisiswet 1933, de Distributiewet 1939, het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941, het Deviezenbesluit 1945. Tevens be
vatte de eerste titel van het ontwerp een onderscheiding van economische
delicten in misdrijven en overtredingen, en bepaalde deze dat poging tot en
medeplichtigheid aan overtredingen eveneens strafbaar waren.
De tweede titel behandelde de straffen en maatregelen. De regering meen
de dat het uitgebreide arsenaal van repressieve maatregelen van de bestaan
de regelingen zijn nut bewezen had. De verschillende inbreuken op het eco
nomische leven dienden op passende wijze te worden bestraft, het behaalde
voordeel te niet gedaan en het economisch schadelijke effect ongedaan ge
maakt te worden. Het ontwerp stelde voor alle economische delicten gelijke
straffen en maatregelen vast. Bijzondere verm elding verdient hierbij de
van het algemene strafrecht afwijkende mogelijkheid om een geldboete tot
een onbeperkt bedrag op te leggen. Daarnaast kunnen als bijzondere bijko
mende straffen genoemd worden de gehele of gedeeltelijke stillegging van
de onderneming van de veroordeelde voor maximaal zes jaren en de ver
beurdverklaring van bepaalde voorwerpen of vermogensbestanddelen, on
geacht of deze de veroordeelde toebehoorden. Als bijzondere maatregel
werd de onderbewindstelling of ondertoezichtstelling van de onderneming
van de veroordeelde in het ontwerp opgenomen.396 Opmerkelijk was ten
slotte de introductie van het daderschap en de strafbaarheid van rechtsper
sonen ten aanzien van economische delicten.
De derde titel van het ontwerp verschafte opsporingsam btenaren rui
mere bevoegdheden dan het Wetboek van Strafvordering kende. De vierde
titel bevatte een opsomming van voorlopige maatregelen, zoals besluiten
tot onderbewindstelling of stillegging van de onderneming, die nog vóór de
behandeling ter terechtzitting konden worden getroffen.397 In titel VI werd
aan het OM een ruime transactiebevoegdheid toegekend en de m oge
lijkheid geopend aan andere bestuursorganen deze bevoegdheid toe te ken
nen. De titels VII tot en met X bevatten bepalingen inzake de berechting.
Deze werd in eerste aanleg voor misdrijven èn overtredingen aan 'econo
mische kamers' bij de rechtbanken opgedragen. De tuchtrechtspraak ver
dween in haar geheel. De regering wenste het hoger beroep te concentreren
bij één speciale kamer van het gerechtshof te 's-Gravenhage. Aldus kon een
uniforme en deskundige straftoemeting worden bereikt. Het vervolgings
beleid zou bij een procureur-generaal worden geconcentreerd. Nu de straf
zaken in hoger beroep bij een rechtscollege werden verzameld, achtte de
regering onvoldoende redenen aanwezig om beroep in cassatie van de ar
resten van het hof open te doen staan. Het ontwerp bevatte aldus enkele
ingrijpende afwijkingen van de Wet op de Rechtelijke Organisatie. Een van
het algemene strafproces afwijkende regeling betrof tenslotte de mogelijk618
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heid om in de dagvaarding te volstaan met een korte aanduiding van het
feit, dat ten laste werd gelegd.398
De vaste kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht kon blijkens het
VV in algemene zin met het wetsontwerp instemmen.399 De commissie was
het eens met de regering dat het strafrecht op economisch terrein streng
moest zijn, wilde het 'nuttig effect' hebben. Het voornaamste middel om te
bereiken dat de gestelde regels werden nageleefd, was echter gelegen in de
opvoeding van de burgers. Op een aantal hoofdpunten had de commissie
ernstige bedenkingen tegen het wetsontwerp. De voorstellen om het hoger
beroep van alle economische strafvonnissen te concentreren bij één ge
rechtshof, en cassatie - behoudens in het belang der wet - uit te sluiten, wees
zij af. Voor behoud van de normale verhoudingen pleitte, dat elk van de
vijf hoven beter de situatie in zijn eigen rechtsgebied en de opvattingen
onder de bevolking kon beoordelen dan een hof dat het gehele land moest
bestrijken. Daarnaast was de concentratie van het vervolgingsbeleid bij een
procureur-generaal bedenkelijk, nu hierdoor de normale hiërarchische ver
houdingen in het OM zouden worden verstoord. Zou het hoger beroep bij
de vijf hoven blijven, dan was aan cassatie niet te ontkomen. Het voorge
stelde systeem van gelijke maxima voor alle econom ische m isdrijven en
overtredingen was voor de commissie maar m oeilijk te aanvaarden. Zij
kon moeilijk inzien dat het gebruik van 'zulke zware wapenen' tegen alle
economische delicten noodzakelijk was.
Evenmin was de kam ercommissie het eens met het voorstel dat van
vonnissen geen hoger beroep mogelijk was, indien de totale last voor de
veroordeelde de som van ƒ1000 niet te boven ging. Deze grens diende
verlaagd te worden. De mogelijkheid om een geldboete tot een onbeperkt
bedrag op te leggen, achtte de commissie eveneens bezwaarlijk, aangezien
daarmee alle verband tussen de ernst van het feit en de hoogte van de maxi
m umstraf verbroken werd en omdat het voorstel niet paste in de goede
Nederlandse tradities. De maximumtermijn van stillegging, onderbewindof ondertoezichtstelling van de onderneming was te lang. Volstaan kon
worden met een duur van maximaal drie jaar ingeval van een misdrijf en
twee jaar ingeval van een overtreding. Tenslotte had de commissie bezwaar
tegen de 'korte aanduiding' van het te laste gelegde feit in de dagvaarding
ingeval van een misdrijf. Een behoorlijke opgave van het feit was nood
zakelijk.
De regering kwam pas op 12 juli 1949 met een antwoord. Achtergrond
hiervan vormde de omstandigheid dat het econom ische leven een niet
onbelangrijke verandering onderging. In de regeringsverklaring van 1948
werd reeds aangekondigd dat het distributiestelsel zou worden geliquideerd,
naarmate de goederenvoorziening het toeliet, waardoor de noodzakelijke
verruiming van de bewegingsvrijheid zou kunnen worden bevorderd.400
De regering merkte in aansluiting hierop in de MvA op, dat de bestaande
rantsoeneringsmaatregelen geleidelijk zouden worden afgeschaft. Het her
stel van het evenwicht tussen aanbod en vraag en het herstel van de con
currentie zouden ertoe kunnen leiden dat de prijsvoorschriften slechts tot
de vitale produkten werden beperkt, teneinde geleidelijk ook tot afschaffing
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hiervan te geraken. Het vrijgeven van de buitenlandse handel tenslotte zou
zich kunnen verwezenlijken indien en naarmate het evenwicht van de be
talingsbalans werd hersteld.401
Hoewel aldus het naoorlogse distributiestelsel zo spoedig mogelijk zou
worden opgeheven, zou ook daarna geen volkomen economische vrijheid
kunnen heersen. In de komende jaren bleven regelingen nodig betreffende
de voorziening van grondstoffen, kapitaalgoederen en eindprodukten uit
het buitenland, en betreffende de export. Eveneens bleven maatregelen no
dig ter beheersing van de globale consumptie en ter voorkoming van onge
zonde concurrentie. Tegen deze achtergrond had de regering overwogen om
een aanzienlijk aantal regelingen aan de opsomming van artikel 1 van het
wetsontwerp toe te voegen. Genoemd werden onder meer de Vestigingswet
Kleinbedrijf 1937, de W inkelsluitingswet 1929, de Vleeskeuringswet 1919,
het Kartelbesluit 1941, en voorschriften bij of krachtens de W arenw et.402
Door deze aanvullingen kreeg het wetsontwerp ten dele een ander accent,
in zoverre dat voorschriften voor tijden van schaarste niet langer het be
langrijkste uitgangspunt voor wetgeving vormden.
De regering kwam op een aantal belangrijke punten tegemoet aan de kri
tiek van de vaste kamercommissie. Op de eerste plaats gaf zij de concen
tratie van de economische rechtspraak in hoger beroep bij een enkel hof
prijs. In dezelfde zin werd het wetsontwerp gewijzigd terzake van de con
centratie van het vervolgingsbeleid. Nu het gewijzigde ontwerp het hoger
beroep aan de vijf hoven opdroeg, diende cassatie naar de mening van de
regering behouden te blijven. Deze concessie was nog op 30 mei 1949 een
voorwerp van felle discussies in de ministerraad geweest. Van den Brink
wilde aanvankelijk niet akkoord gaan met 'decentralisatie’ en Mansholt be
schuldigde de minister van Justitie ervan veel te snel te hebben toegegeven
aan de wensen van de vaste kamercommissie, terwijl die commissie niet
alle bezwaren tegen 'decentralisatie' kende. De Kamers van Koophandel en
het bedrijfsleven vreesden verschillen in rechtspraak, hetgeen de concur
rentiepositie kon beïnvloeden. Mansholt meende dat de kamercommissie
wel zou inbinden, indien zij deze bezwaren kende. Aanvaarding van dit
standpunt zou er volgens Wijers echter toe leiden dat het hele ontwerp op
een later tijdstip opnieuw zou moeten worden omgewerkt, als de kamer
commissie voet bij stuk hield. Daarnaast verklaarde de minister van Justitie
dat de kritiek van de commissie hem wel aansprak. Tegen het ongebruikt
laten van de kennis van plaatselijke toestanden en tegen een door het land
reizende econom ische kamer van het Haagse Hof had ook hij ernstige
bezwaren. Hij was van plan eenheid in het vervolgingsbeleid te brengen
door in Den Haag een of meer advocaten-generaal met economische zaken
te belasten en door regelmatig overleg van de presidenten van de econo
mische kamers der gerechtshoven te bevorderen. De m inister van Justitie
vond steun bij Van Schaik en Schokking. Drees concludeerde tenslotte dat
een voorstel dat door de vaste kamercommissie niet aanvaard werd en dat
door minister Wijers niet overtuigend verdedigd werd, geen kans maakte.
Hij stelde voor de kwestie aan Wijers over te laten. De raad ging hiermee
akkoord. In zijn MvA gaf Wijers vervolgens ook op andere onderdelen ge620
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hoor aan de parlementaire bezwaren. De grens om hoger beroep in te stellen
werd verlaagd tot ƒ250. De strafbaarstelling van poging tot en medeplich
tigheid aan een overtreding verviel. Voor de geldboete bij misdrijven wer
den maxima gesteld. De maximumduur van de stillegging van de onderne
ming werd teruggebracht tot twee jaar. De ondertoezichtstelling verviel en
de maximumduur van de onderbewindstelling werd teruggebracht.403
Op één punt bleef de regering echter vasthouden aan haar uitgangspunt.
Hoewel aan het voorgestelde systeem van gelijke strafmaxima voor alle
misdrijven en voor alle overtredingen bezwaren kleefden, achtte de rege
ring de eenvoud in de wetgeving een niet te onderschatten goed. Een keuze
van strafmaxima zou in de huidige stand van zaken een te grote willekeur
bevatten. De kamercommissie kon zich hiermee niet verenigen. In een op
haar verzoek gehouden mondeling overleg met de minister van Justitie,
bijgestaan door twee am btenaren404, bepleitte de commissie een zekere
differentiatie in de maxima der hoofdstraffen, zodat de rechter enig houvast
zou hebben ten aanzien van de relatieve waarde, die de wetgever aan be
paalde delicten toekende. De minister kwam aan dit verzoek tegemoet door
voor te stellen de misdrijven en overtredingen elk in twee groepen te ver
delen, een zware en een lichte groep405, met voor elke groep onderscheiden
maximumstraffen. De commissie beschouwde deze voorgestelde wijziging
als een belangrijke verbetering. Ook op enige andere onderdelen bracht de
m inister w ijzigingen aan in het ontw erp naar aanleiding van het
mondelinge overleg. De maximumduur van de stillegging van de onder
neming werd opnieuw teruggebracht, tot maximaal één jaar. De officier van
justitie diende thans van het ten laste gelegde feit een nadere opgave te
geven, indien de verdachte naar het oordeel van de rechter in zijn verde
diging werd geschaad.
Voor enkele leden waren de wijzigingen nog niet afdoende. Van der
Feltz stelde niet minder dan zes amendementen voor. Roolvink en Stokvis
dienden m ondeling eveneens w ijzigingsvoorstellen in. Opnieuw vond
overleg plaats, dat ertoe leidde dat de meeste amendementen werden in
getrokken. Daarmee was het wetsontwerp voldoende voorbereid voor de
openbare behandeling die op 27 april 1950 plaatsvond. De woordvoerders
der fracties benadrukten dat het overleg met de regering zeer vruchtbaar
was geweest. De instemming met het wetsontwerp was vrijwel algemeen en
het debat was nogal tam. Alleen Van der Feltz liet een dissonant horen. Hij
had zijn amendem enten ingetrokken, om dat hij besefte dat hij onvol
doende steun zou krijgen: '(...) ik begrijp, dat de leden van deze Kamer meer
geneigd zullen zijn het advies te volgen van de leden van de Commissie
van Voorbereiding, die specialisten zijn in deze materie, dan mijn argu
menten, die van een eenvoudig Kamerlid.'406
Van der Feltz’ grootste bezwaar gold het feit dat het hier in zijn optiek
ging om niet meer dan verbeterde noodwetgeving; eigenlijk zou deze wet
allang door de feiten zijn achterhaald. Het leek hem niet onwaarschijnlijk
dat de wet alleen tot doel had de rechters voor de prijzen, tuchtrechters voor
de voedselvoorziening, rechters voor de distributie enz. 'onderdak te bren
gen' bij de rechterlijke macht. Deze veronderstelling schoot Tendeloo in het
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verkeerde keelgat. Dergelijke kritiek zou met feiten gestaafd moeten wor
den en uit de stukken zelf moeten worden bewezen. 'En hieraan ontbreekt
bij de heer Van der Feltz (...) eigenlijk alles.'407 Waarmee de CHU'er de
mond gesnoerd was.
Opmerkelijk was ook het betoog van Stokvis. Hij zwaaide de minister en
de vaste kamercommissie alle lof toe omdat 'men de naleving der econo
mische wetgeving heeft verzekerd door een snelle en strenge repressie,
gericht op doelmatige tenietdoening van door de delinquent onrechtmatig
behaald voordeel, en door een scherpe poenale reactie op de onmaatschap
pelijke gezindheid van de overtreder (...)'. Hij kwam wel met een amende
ment dat zich verzette tegen het verbod aan de werkgever om zwarte lonen
te betalen. Een dergelijk verbod was, aldus Stokvis, strijdig met de econo
mische realiteit die, bij een bevroren loonpeil, een schrikbarend stijgend
prijspeil en snel stijgende ondernemingswinsten te zien gaf. Nadat gebleken
was dat een dergelijke handelwijze van de werkgever al strafbaar was ge
steld in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen trok Stokvis zijn
amendement in. Het ontwerp van Wet op de economische delicten werd
zonder hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer, en ook in de Eerste
Kamer aangenomen. De wet verscheen op 22 juni 1950 in het S taatsblad,
maar trad nog niet in werking. Na de Korea-crisis bleek de regering huiverig
voor toepassing van het nieuwe instrumentarium. Tot ergernis van Tende
loo: 'Voor mijn politieke vrienden en mij is dit een uitermate belangrijke
wet, omdat men hiermede immers een zeer belangrijk wapen in handen
heeft voor de prijscontrole.' Pas op 1 mei 1951 zou de nieuwe wet in wer
king treden 408
V ern ieu w in g van de kin d erbesch erm in g
Chaos en reorganisatieplannen
Terwijl de Duitse bezetter aan het gevangeniswezen meer dan gewone aan
dacht had besteed, had bij de kinderbescherming het omgekeerde plaatsge
vonden. Hier werd, zoals de minister van Justitie het in 1948 uitdrukte, ’het
veld uiteengeslagen'. Bijna alle rijksgestichten waren ontruimd en verkeer
den in deplorabele staat. Particuliere instellingen waren geliquideerd of van
hun bezit beroofd. De voogdijraden stonden voor een onmogelijke taak in
deze tijd van 'grote verwildering bij oud en jong', doordat zij voor de in
bescherm ing genomen kinderen geen onderdak konden vinden. De exe
cutie van de tbr van honderden minderjarigen bleef door de toen heersende
omstandigheden achterwege. Bij de bevrijding was de kinderbescherming
een complete chaos. Het brengen van orde hierin leverde extra m oeilijk
heden op, nu men bij de uitvoering van deze overheidstaak voor een be
langrijk deel aangewezen was op het particuliere initiatief, waaraan niet
van bovenaf instructies gegeven konden worden. Daarbij kwam dat de
Dienst Rijkstucht- en Opvoedingswezen -ten departemente verantwoorde
lijk voor de kinderbescherming- belast werd met het werk van de Bijzon
dere Jeugdzorg, waardoor de dienst tot medio 1948 voor de opgave stond om
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voor de ongeveer 20.000 kinderen van politieke delinquenten en 2500 jeug
dige delinquenten het nodige te doen.409
Om deze redenen werd er op het ministerie aan de toekomst van de kin
derbescherming veel aandacht besteed. Deze aandacht wierp reeds ten tijde
van het kabinet-Beel haar eerste vruchten af. Bij de W et van 10 juli 1947,
Stbl. H 232, in werking getreden op 1 september 1948, kreeg de vernieuwing
van het civiele kinderrecht haar beslag. Bij besluit van 10 oktober 1947
stelde minister Van Maarseveen een commissie in tot reorganisatie van de
voogdijraden. Tevens werd een commissie van advies ingesteld over de
vraag in welke richting het Rijkstucht- en Opvoedingswezen, en in verband
daarmee het kinderstrafrecht, zich zouden moeten ontwikkelen. Vervol
gens werd het initiatief genomen tot voorbereiding van een Pleegkinderen
wet. Tenslotte ontwikkelde de regering plannen met betrekking tot de op
leiding van gestichtspersoneel, de nieuwe formatie van het personeel, en
een herziening van de bezoldiging. Inmiddels werd in de jaren 1946-1948
een aantal nieuwe inrichtingen voor de verpleging van voogdijkinderen
ingericht, voornam elijk in vroegere weeshuizen, en toonden particuliere
tehuizen zich bereid tot het inrichten van afdelingen voor de opvoeding en
verzorging van debiele kinderen.410
In de beide Kamers bestond veel waardering voor het werk van de dienst
Rijkstucht- en Opvoedingswezen en de verschillende particuliere instellin
gen. Bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling waren het met name De Haas
(KVP) in de Tweede en Tjeenk Willink (PvdA) in de Eerste Kamer die de
kinderbescherming ter harte namen. Bijzondere belangstelling toonden zij
voor de subsidiëring van de particuliere organisaties en voor de verschil
lende reorganisatieplannen. De meeste particuliere instellingen op het ter
rein van de kinderbescherming verkeerden in de jaren veertig in ernstige
financiële moeilijkheden. De subsidie werd algemeen te laag geacht, met
name de rijksbijdrage voor de verpleging van voogdij- en regeringskinderen. Sedert 1948 bedroeg de verpleegdagsubsidie per kind afhankelijk
van de leeftijd ƒ1,65, ƒ2,25 en ƒ3,60 per dag. Tjeenk Willink hekelde de on
toereikendheid van deze bedragen. Indien de regering prijs stelde op be
houd en versterking van het particulier initiatief in de kinderbescherming,
dan moest zij het niet verlammen door financieel voortdurend achter de
feiten aan te hinken. De minister had weliswaar per 1 januari 1950 de subsi
diebedragen verhoogd, maar deze verhogingen werden door prijsstijgingen
en inflatie tenietgedaan. Pas bij de behandeling van de begroting voor 1952
kon de Kamer, na een hernieuwde verhoging van de rijksbijdragen, tot
haar genoegen constateren dat thans 'behoorlijke bedragen' waren uitge
trokken voor de kinderbescherming.411
De reorganisatieplannen hadden zowel betrekking op het Rijkstucht- en
Opvoedingswezen als op de voogdijraden. Op het eerstgenoemde beleids
terrein werd ondermeer gekozen voor hergroepering van de tuchtscholen
en rijksopvoedingsgestichten, waarbij gestreefd werd naar grotere differen
tiatie en betere selectie. Een belangrijke stap in de goede richting vormde de
inrichting van rijksobservatiehuizen, waar aan de hand van een persoon
lijkheidsonderzoek een verantwoorde keuze gemaakt kon worden betref623
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fende de plaatsing in een gesticht. Bij de vernieuwing van de kinderbescher
ming speelde ook de opleiding van het personeel een belangrijke rol. In de
opleidingscursussen werd meer uniformiteit aangebracht. Van overheids
wege zouden de opleidingen met een officieel erkend diploma worden
gecontroleerd. Tenslotte kreeg de nazorg van pupillen, die tot hun meerder
jarigheid aan de zorg van particuliere verenigingen waren toevertrouwd,
een hoge prioriteit in het regeringsbeleid.412
Terwijl met de reorganisatie en vernieuwing van het Rijkstucht- en Op
voedingswezen in deze kabinetsperiode een aanmerkelijke vooruitgang ge
boekt werd, bleek de voortgang van de reorganisatie van de voogdijraden
minder bemoedigend. Op 9 april 1949 bracht de commissie-Lamers rapport
uit. In haar voorstellen ging de commissie uit van sam enwerking tussen
overheid en particuliere instellingen, waarbij echter het zwaartepunt over
helde naar de kant van de overheid. Zowel vanuit de voogdijraden als in de
kring van de particuliere organisaties bestonden principiële bezwaren tegen
versterking van de positie van het ambtelijk apparaat. De tegenstellingen
over de reorganisatie van de voogdijraden verhinderden dat de regering op
korte termijn met een wetsvoorstel kon komen. Ruim drie jaar na het ver
schijnen van het rapport-Lamers zou een wetsontwerp tot reorganisatie van
de voogdijraden bij de Tweede Kamer worden ingediend.413 Op een ander
terrein van de kinderbescherming werd al eerder succes behaald door de tot
standkoming van de Pleegkinderenwet.
De P leegkinderenw et
Al vele jaren werd door organisaties op het terrein van de kinderbescher
ming aangedrongen op een wettelijke regeling betreffende het toezicht op
de verzorging en opvoeding van pleegkinderen. De praktijk van de 'onge
controleerde verplegingen' gaf herhaaldelijk aanleiding tot misstanden in
de pleeggezinnen, internaten en verpleegtehuizen. Uit een in het T ijd 
schrift voor M aatschappelijk Werk van 4 januari 1950 gepubliceerd onder
zoek over het jaar 1947 naar de omstandigheden in 79 tehuizen met 1579
pupillen bleek, dat 28 tehuizen met 584 kinderen als 'slecht' gekwalificeerd
werden. Voor zover van overheidswege al enig toezicht werd uitgeoefend
op het houden van pleegkinderen, gebeurde dat op gemeentelijk niveau. In
slechts zestien gemeenten bestonden afzonderlijke gemeentelijke verorde
ningen met betrekking tot de verzorging van pleegkinderen, deels voorzien
van strafsancties, terwijl in dertig andere gemeenten bepalingen dienaan
gaande waren opgenomen in de politieverordening. Het toezicht was opge
dragen aan de politie of organen van de gemeentelijke sociale zorg 414
Ter voorbereiding van een regeling werd op 15 augustus 1947 een com
missie ingesteld onder voorzitterschap van J. Overwater, vice-president van
de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en voorzitter van de nationale
federatie De Nederlandse Bond tot Kinderbescherm ing.415 De commissie
bracht reeds in april 1948 verslag uit, waarbij een ontwerp van wet, voor
zien van een MvT en een ontwerp-uitvoeringsm aatregel, werd overlegd.
Op 22 maart 1950 werd een wetsontwerp, 'houdende voorzieningen betref624
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fende het toezicht op de verzorging en opvoeding van pleegkinderen', bij
de Tweede Kamer ingediend. Het ministerie van Justitie leek overrompeld
door de 'snelle' indiening van het wetsontwerp, aangezien de op 30 maart
1950 ingezonden MvA op de Justitiebegroting nog mededeelde: 'De in
diening van de Pleegkinderenwet is zeer binnenkort te verwachten.' In dit
wetsontwerp volgde de regering in hoofdzaak de voorstellen van de commissie-Overwater.
Het oorspronkelijke ontwerp bevatte in hoofdlijnen de volgende rege
ling. In artikel 1 werd omschreven dat onder pleegkind verstaan werd een
minderjarige beneden de leeftijd van achttien jaar, die gedurende een tijd
vak van meer dan twee maanden bij anderen dan zijn ouders, voogd of
bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad werd verzorgd en op
gevoed. Op deze algemene regel werden verschillende uitzonderingen ge
maakt. Minderjarigen, op wier verzorging en opvoeding krachtens een an
dere wet toezicht werd uitgeoefend door anderen dan hun ouders of voogd,
of minderjarigen die verzorgd en opgevoed werden in een inrichting, die
krachtens KB van het toezicht ingevolge de Pleegkinderenwet was vrijge
steld, vielen niet onder het begrip pleegkind. Het wetsontwerp koos voor
het stelsel van repressief toezicht. Plaatsing en opneming van een pleegkind
behoefden geen goedkeuring vooraf van het toezichthoudende orgaan. Van
de opneming van het kind moest krachtens art. 5 kennis worden gegeven
aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar het kind verbleef,
binnen een termijn van twee weken na het verstrijken van de in art. 1 ge
noemde termijn (twee maanden). Het toezicht werd in het oorspronkelijke
wetsontwerp opgedragen aan de geneeskundige instanties van het Staatstoe
zicht op de Volksgezondheid. Daarmee passeerde de regering de voogdij
raden, die arrondissementsgewijs de belangen van de bedreigde en verwaar
loosde jeugd behartigden. De regering meende dat de organisatie en de uit
rusting van de voogdijraden op dat moment onvoldoende waren om deze
toezichthoudende taken op zich te nemen. Na de op handen zijnde reorga
nisatie van de voogdijraden zouden zij deze taken echter naar verwachting
wèl toebedeeld krijgen.416
De geneeskundige inspectie ontving ruime toezichthoudende bevoegd
heden. Op grond van art. 7 lid 1 diende de betrokken inspecteur na ont
vangst van bovengenoemde kennisgeving een onderzoek in te stellen naar
het pleegkind en het gezin of de inrichting. Artikel 8 bevatte voorschriften
voor het hoofd van het gezin of van de inrichting tot medewerking aan het
onderzoek. Artikel 9 verleende de inspecteur de bevoegdheid tot het betre
den van plaatsen en tot het binnentreden van woningen. Indien het belang
van het pleegkind zulks vorderde, kon de inspecteur krachtens art. 10 be
sluiten dat het kind niet langer in het gezin mocht verblijven. Bestond ge
gronde vrees voor verwaarlozing van de belangen van een of meer pleeg
kinderen, dan kon de inspecteur op grond van art. 11 het besluit nemen dat
in het gezin of de inrichting geen pleegkinderen meer mochten worden
verzorgd en opgevoed. De rechtbank kon deze besluiten vernietigen (artt.
15-16).
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De vaste kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht stelde in het VV
voorop dat er aan een wettelijke regeling dringend behoefte bestond, gelet
op de heersende misstanden. De ingrijpende toezichthoudende bevoegd
heden en het beroep op de rechter tegen besluiten van de betrokken orga
nen werden met instemming ontvangen. De commissie ging niet akkoord
met de keuze van de geneeskundige inspectie als toezichthoudend orgaan.
Het toezicht moest zich in hoofdzaak bewegen op sociaal en pedagogisch
terrein, waarop de voogdijraad bij uitstek competent was. De geneeskundige
inspectie was niet geschikt voor deze taak. De commissie wenste daarom dat
het toezicht werd opgedragen aan de voogdijraden. Met de reorganisatie
van deze raden moest grote spoed worden betracht, zodat het toezicht bin
nen zeer korte tijd door 'ten volle geschikte organen' kon worden uitge
oefend. De vaste kamercommissie had vervolgens ook bezwaren tegen de
in art. 1 en 5 opgenomen termijnen. Een pleegkind kon als gevolg van deze
bepalingen reeds tweeëneenhalve maand in een gezin vertoeven, voordat
de inspectie daarvan kennis nam. De beide termijnen dienden zo kort mo
gelijk te zijn. De regering kwam in de MvA op beide onderdelen aan de be
zwaren van de vaste kamercommissie tegemoet. In het gewijzigde wetsont
werp werd het toezicht opgedragen aan de voogdijraden. De termijn van
artikel 1 verviel en de in artikel 5 gestelde termijn werd teruggebracht tot
een maand.417
Op 7 juni 1951 kwam het wetsontwerp in de Tweede Kamer ter sprake. De
w oordvoerders konden allen goeddeels instem m en met het w etsont
w erp .418 Stokvis (CPN) verwoordde zijn instemming als volgt: '(...) niet
alleen zij, die indachtig zijn aan de kleurrijke en aangrijpende beschrij
vingen, die Dickens gaf van de omstreeks een eeuw geleden in Engeland
heersende toestanden in verpleegtehuizen, maar allen, wie de reële kinder
bescherming ter harte gaat, zullen zich verenigen met de wettelijke voorzie
ning, zoals deze thans in haar uiteindelijke vorm ter tafel ligt (...). De
ervaring heeft geleerd, dat aan zodanig toezicht dringend behoefte bestaat.
Niet zelden zijn pleegkinderen het voorwerp van grof winstbejag, niet zel
den ook voldoet hun verzorging en opvoeding niet aan redelijke eisen, als
gevolg van de omstandigheid, dat deze is gelegd in handen van onbevoeg
den, die, hoezeer somtijds van goeden wille, voor die moeilijke taak niet
berekend zijn.'419
Twee woordvoerders waren van oordeel dat de regeringsvoorstellen op
onderdelen te ver gingen. Terpstra (ARP) stelde dat de in artikel 10 gestelde
voorwaarde - 'indien het belang van het kind zulks vordert' - te zwak ge
formuleerd was voor een zo ingrijpende maatregel als de beëindiging van
de opneming van een pleegkind. Juist omdat het ontwerp de strekking had
zich te richten tegen misstanden, zou de werking zich moeten beperken tot
het wegnemen of voorkomen daarvan. Vandaar dat Terpstra een 'klein
amendement' op artikel 10 voorstelde, teneinde de voorwaarde voor in
grijpen aan te scherpen.420 De Haas maakte eveneens bezwaar tegen te
vergaand overheidsingrijpen. Zijn bedenkingen richtten zich op artikel 7:
'Volgens dit artikel krijgt men - zodra men een pleegkind heeft - controle
en een controle, die, zoals uit de artikelen 8 en 9 blijkt, niet mals is. Men
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m oet alles aan de ambtenaar vertellen, men m oet alle inlichtingen ver
strekken, niet alleen over het pleegkind, maar ook over zichzelf en over
zijn gezin. Men moet hem alles tonen en de ambtenaar kan - alsof men een
misdrijf begaan heeft - zich desnoods met behulp van de sterke arm toegang
verschaffen.’ Dit ging De Haas veel en veel te ver. Hij stelde dan ook een
amendement voor waarin in art. 7 lid 2 een bepaling werd opgenomen, op
grond waarvan een onderzoek ter plaatse - in het pleeggezin of in de in
richting - niet zou plaatsvinden, tenzij er een redelijk vermoeden bestond,
dat er wantoestanden waren of dreigden te ontstaan. Door deze toevoeging
werd aan de 'goede' pleeggezinnen een directe plaatselijke controle bespaard
en werd niet onnodig inbreuk gemaakt op de immuniteit van het gezin of
de inrichting. Donker meende dat de bevoegdheden van het toezichthou
dende orgaan ernstig zouden worden afgezwakt indien het amendement-De
Haas werd aangenomen. Zijns inziens konden diens bezwaren het beste
ondervangen worden door instructies van de minister van Justitie aan de
voogdijraden, waarin aangegeven werd dat in eerste instantie volstaan
moest worden met een summiere controle.421
De minister van Justitie sloot zich bij Donker aan. Het amendement-De
Haas voldeed zijns inziens niet aan de behoeften van de praktijk, om enige
soepelheid in het uitoefenen van het toezicht te kunnen betrachten. De
minister meende daarom de aanneming van het amendement-De Haas te
moeten ontraden. Het aanvaarden van het amendement-Terpstra zou naar
de mening van de bewindsman weinig zin hebben, nu de betekenis van de
redactie van het door de regering voorgestelde artikel 10 hetzelfde was. Op
20 juni 1951 werden de beide amendementen in stemming gebracht. Het
amendement-De Haas werd met 44 tegen 38 (PvdA, CHU, CPN en SGP)
stemmen aangenomen, het amendement-Terpstra met 51 tegen 31 (PvdA
en CHU) stemmen. Het wetsontwerp werd tenslotte zonder hoofdelijke
stemming aangenom en.422
Katholieke kritiek in de senaat
Na de aanneming in de Tweede Kamer kwam in de katholieke pers te elfder
ure een felle oppositie tegen het wetsontwerp op gang, onder meer ver
woord door pater Perquin, voorzitter van de KRO, in De Nieuwe Eeuw van
30 juni 1951 en door pater Pelooi in De Linie van 14 juni 1951. Beiden zagen
het ontwerp-Pleegkinderwet als een principiële aantasting van het ouderrecht. De encycliek Divini Illius M agistri formuleerde dit recht als volgt:
'Het gezin heeft onmiddellijk van de schepper de zending, dus ook het
recht verkregen om kinderen op te voeden. Dit recht op de opvoeding door
de ouders is een primair recht, het komt hen toe met voorrang op de Staat.
Dat recht is onvervreemdbaar, omdat het onafscheidelijk verbonden is met
een strikte plicht. Het gaat vóór ieder ander recht van de burgerlijke maat
schappij of van de Staat en mag dus door geen enkele macht worden aange
tast.' De beide geestelijken stelden dat de wet onder meer van toepassing
was op kinderen die nog onder de ouderlijke macht stonden en wier ouders
hen vrijwillig aan de verzorging en opvoeding van anderen hadden toever627
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trouwd. Deze kinderen bleven onder het gezag van hun ouders staan. De
staat moest daarom met zijn vingers van hen afblijven. Bemoeide de staat
zich met hen, dan werd het ouderlijk recht der opvoeding aangetast. Een
tweede bedenking tegen het ontwerp was dat allerlei bona fide inrichtingen
onder de werking der wet vielen, zodat een 'schandelijke Staatsbevoogding'
dreigde. Pater Perquin stelde in dit verband, dat 'onder deze wet bijvoor
beeld ook alle interne leerlingen van onderwijsinstituten, seminaristen, ja
zelfs ook jongere novices van een of andere religieuze orde vallen'.423
In een hoofdredactioneel commentaar in de Volkskrant, getiteld 'Recht
matige bedenkingen?' bestreed Romme met veel overtuiging de kritiek.424
Het wetsontwerp beoogde de bestrijding van m isstanden ten nadele van
pleegkinderen in inrichtingen en pleeggezinnen. Aan de hand van een
voorbeeld betoogde Romme dat het principieel onjuist was te stellen dat de
Staat geen toezicht zou mogen uitoefenen, omdat kinderen vrijwillig door
hun ouders in een inrichting geplaatst waren. Meer begrip had Romme
voor de tweede bedenking van de beide paters. Bij de behandeling van het
ontwerp in de Eerste Kamer zou daarover een vraag gesteld kunnen wor
den aan de minister. De wet bood immers de mogelijkheid tot vrijstellingen
voor inrichtingen bij KB, waarvan in deze gevallen gebruik kon worden ge
maakt.
Tegen de achtergrond van dit tumult in de katholieke pers vond vervol
gens de behandeling van het ontwerp in de Eerste Kamer plaats. Witteman
(KVP) betoogde dat de ontworpen regeling haar doel ver voorbijschoot. In
plaats van het beperken van de werkingssfeer tot de ongecontroleerde kin
dertehuizen en desnoods tot de uitbesteding van de natuurlijke kinderen,
was de opzet van de wet thans zo ruim dat alles eronder viel, en dat men
moest gaan kijken welke beperkingen moesten worden aangebracht. Bij
amvb moesten nu alle internaten tot opleiding van godsdienstige en geeste
lijke ambten worden uitgezonderd van de wet. 'Met andere woorden, deze
algemene maatregel neemt weer 80, of misschien wel 90% terug van de oor
spronkelijke opzet der wet. Ik zou zeggen, een ernstiger aanklacht tegen de
opzet van de wet is wel niet denkbaar (...). Wetten als deze sieren ons
Staatsblad niet, zij kunnen beter worden teruggenomen', aldus de KVP-senator.425
PvdA en VVD ondersteunden daarentegen de ontworpen regeling van
harte. Tjeenk W illink ging allereerst in op de in de katholieke pers aange
voerde bedenkingen tegen het wetsontwerp. Zij herinnerde eraan dat de
KVP-Tweede-Kamerfractie het ontwerp gesteund had, terwijl enkele KVPministers (W ijers, Van Maarseveen en Beel) hadden meegewerkt aan de
voorbereiding van de wetgeving. Daarnaast somde zij een aantal voorbeel
den van ernstige misstanden uit de praktijk op, die de noodzaak tot een
wettelijke regeling overtuigend onderstreepten.426 De VVD'er R.H. baron de
Vos van Steenwijk verklaarde dat aan de bezwaren van Witteman tegen de
ruime omschrijving van het begrip pleegkind door de minister reeds in de
MvA was tegemoet gekomen, door de betreffende instellingen bij amvb uit
te zonderen. De minister van Justitie legde de kritiek van Witteman naast
zich neer, daarbij onder meer verwijzend naar het gloedvolle betoog van
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Tjeenk W illink. Het wetsontwerp werd tenslotte met 25 tegen 7 stemmen
aangenomen. De tegenstemmers behoorden allen tot de KVP-fractie. Bij de
voorstemmers waren eveneens enige leden van de KVP-fractie, te weten
K olfschoten, Van V elthoven en, hoe kon het anders, oud-m inister
W ijers.427
Nieuw Burgerlijk Wetboek en internationaal privaatrecht
De voorbereidingen tot een algehele herziening van het Burgerlijk W et
boek verliepen in de eerste jaren zeer voorspoedig. In het najaar van 1948
kon de m inister aan de Tweede Kamer mededelen dat Meijers een boek
over het vermogensrecht in het algemeen en een boek over het zakenrecht
voltooid had, terwijl de ontwerpen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek be
treffende het verbintenissen- en erfrecht een eindweegs gevorderd waren.
In de daaropvolgende jaren spitste de discussie in het parlement en in de
ministerraad zich toe op de vragen of, en op welke wijze de Kamers betrok
ken zouden kunnen worden bij de voorbereiding van de herziening, in
afwachting van de indiening van wetsontwerpen. In 1949 bracht de minister
van Justitie de suggestie van Meijers aan de Kamers over, dat aan de vaste
kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht bepaalde vraagpunten over het
nieuw BW zouden worden overgelegd, vergezeld van de voorlopige ont
werpen van de delen van het nieuw BW en de toelichting daarop. Deze
vraagpunten zouden op informele wijze met de vaste kamercommissie be
sproken worden. De vaste commissie zou dan haar wensen omtrent de ver
dere vorm van het overleg kenbaar m aken.428 Op deze wijze kon vooraf
gepeild worden hoe de volksvertegenw oordiging dacht over bepaalde
vraagstukken, waarbij met name gedacht kon worden aan sociale of econo
mische aspecten of kwesties van levensopvatting.
In de Tweede Kamer had alleen Terpstra (ARP) ernstige bezwaren tegen
de suggestie van Meijers. Hij vreesde dat de Kamer aldus verstoken zou
blijven van het commentaar van deskundigen en belanghebbenden, zoals
gebruikelijk bij een wetsontwerp dat bij de Tweede Kamer werd ingediend
en werd gepubliceerd. Bovendien zou het vooroverleg de leden van de vas
te commissie in meer of mindere mate moreel kunnen binden, zodat zij
niet meer geheel vrij waren in de beoordeling van de reacties van het pu
bliek. Minister Wijers dacht deze bezwaren te kunnen ondervangen door de
vraagpunten te publiceren, voorzien van een korte uiteenzetting omtrent
de voorgestelde regeling. Bedacht moest worden dat het vooroverleg niet de
redactie van de wetsartikelen, maar principiële vragen zou betreffen, vragen
van politiek belang. Nadat Terpstra vervolgens zijn bezwaren grotendeels
had teruggenomen, besloot de minister in overleg met Meijers om de gedachtenwisseling met de Tweede Kamer over de vraagpunten in het open
baar te doen plaatsvinden. Ten aanzien van het karakter van de gedachtenwisseling tussen minister en Kamer werd vastgesteld, dat het antwoord op
de vraagpunten noch de m inister noch de Kamer definitief bond. Aan
vraagpunten zouden ook geen voorlopige ontwerpen van het nieuwe wet
boek worden toegevoegd. Meijers had zich immers vanaf het begin op het
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standpunt gesteld, dat de ontwerpen pas zouden worden gepubliceerd, wan
neer ze alle gereed waren.429
In april 1950 en januari 1951 beklaagde m inister Van Schaik zich in de
m inisterraad over het feit dat Meijers overeenstemming met de Tweede
Kamer had bereikt, waarbij de ministerraad gepasseerd was. In de notulen
van de vaste kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht had hij gelezen
dat Meijers had toegezegd bij de voorbereiding rekening te houden met de
wensen van de commissie. Wijers had zich hierbij neergelegd, maar Van
Schaik en Drees waren van mening dat de door Meijers opgestelde vraag
punten eerst aan het kabinet moesten worden voorgelegd. Zij wensten niet
dat het kabinet zich het initiatief uit handen liet nemen. Van Schaik wees
erop dat het gevaar bestond dat de kamerleden zichzelf (en later de regering)
te zeer zouden binden. Daarnaast was er een aantal vraagpunten met be
langrijke sociaal-economische aspecten, die niet uitsluitend als juridische
vraagstukken behandeld moesten worden. Hoewel het volgens de minister
van Justitie ging om vrijblijvende besprekingen met de kamercommissie,
meende Drees hiertegen toch groot bezwaar te moeten maken. Het was de
taak van de Kamer om een uitspraak te doen over wetsontwerpen aan het
einde van de voorbereidingen en het overleg, en niet vooraf. Dit zou vol
gens de m inister-president uitmonden in een 'vrij onreëel debat' van tech
nische aard. Bovendien zouden tussentijdse verkiezingen (het kabinet was
twee weken eerder gevallen) de Kamer een heel ander uiterlijk kunnen ge
ven. Beter was dat de regering eerst haar standpunt bepaalde, en de Kamer
zich vervolgens zou beperken tot 'enkele in de volksovertuiging levende
vraagpunten'.
Van Maarseveen, Spitzen, Mansholt en Van den Brink meenden even
eens dat de minister van Justitie eerst zijn standpunt moest bepalen. Alle
vier droegen zij punten aan waarover zij van tevoren met Struycken over
leg wilden plegen. Tenslotte werd op 29 januari 1951 besloten dat Meijers
zou worden m eegedeeld dat overleg met de Kamer niet wenselijk was,
voordat het regeringsstandpunt ten aanzien van verschillende vraagpunten
bepaald was. Tevens wilde de regering eerst nagaan welke punten aan de
Kamer konden worden voorgelegd. Op voorstel van Van Maarseveen werd
nog besloten niet het hele wetboek in één keer, maar boek voor boek bij de
Kamer in te dienen.430
De parlementaire betrokkenheid van de Eerste Kamer bij de voorberei
ding van het nieuwe BW werd ook aan de orde gesteld. De meeste fracties
in deze Kamer achtten het in strijd met het karakter van de Eerste Kamer,
indien zij evenals de Tweede Kamer bij de beoordeling van de grondslagen
van het nieuwe burgerlijk recht betrokken werd. De Eerste Kamer had zich
naar het oordeel van deze fracties slechts in te laten met wetsontwerpen,
haar vanwege de Tweede Kamer toegezonden. Alleen de PvdA-fractie was
een andere mening toegedaan. Haar woordvoerder, Van Heuven Goedhart,
meende dat, nu in casu geen sprake was van een wetsontwerp en de gehele
gang van zaken ook voor de Tweede Kamer ongewoon was, er geen aanlei
ding was te werken met de standaardopvattingen ten aanzien van de Eerste
Kamer. M inister W ijers meende echter, daarin gesteund door de andere
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woordvoerders, dat de Eerste Kamer minder geëigend was voor het plegen
van vooroverleg. Aldus werd deze Kamer bij de eerste voorbereidingen tot
herziening van het Burgerlijk Wetboek buiten spel gezet.431 De weg naar
een nieuw BW was nog lang. De boeken die Meijers in het najaar van 1948
voltooide, zouden pas - ingrijpend gewijzigd - op 1 januari 1992 worden in
gevoerd.
Tot besluit verdient de herziening van het internationaal privaatrecht
nog enige aandacht. Het wetsontwerp-IPR van Meijers uit 1947 werd in de
loop van de kabinetsperiode Drees-Van Schaik voorgelegd aan de Beneluxstudiecommissie tot eenmaking van het recht.432 Het voorstel-Meijers zou
daardoor niet slechts dienen voor vernieuwing van de Nederlandse wetge
ving, maar ook voor vernieuwing van de wetgeving van de drie Beneluxlanden gezamenlijk.
Op 26 m aart 1949 legde Wijers een ontwerp-IPR-verdrag voor aan de
vaste kamercommissie. Het was wel een zeer ongebruikelijke procedure om
een ontwerp-traktaat van tevoren voor te leggen aan het parlement. Zoals
bij de vraagpuntenprocedure bij het nieuwe BW, bleek deze minister van
Justitie ook hier bereid om het initiatief te verschuiven in de richting van
de volksvertegenwoordiging. Nadat hij de commissie geraadpleegd had,
toog de minister met zijn adviseurs naar Luxemburg om een definitieve
ontwerptekst op te stellen. Hiertegen werd door Terpstra en Burger bezwaar
gemaakt. Zij waren bang voor voldongen feiten geplaatst te worden en
pleitten op 15 december 1949 voor interparlementair overleg over het ont
werp door een nog in te stellen 'vaste Benelux-commissie'. De minister
wees deze suggestie van de hand. Vervolgens werd door de Benelux-studiecommissie in de loop van 1950 een ontwerp-verdrag gepubliceerd, dat door
Struycken in december van dat jaar geprezen werd als 'een eerste geslaagde
poging de inniger verweving van het Nederlandse leven met dat der om
ringende landen vorm te geven'. Hij trachtte de kritiek voor te blijven door
erop te wijzen, dat bij de onderhandelingen in Luxemburg rekening was ge
houden met de opmerkingen van de vaste kamercommissie, en dat inter
parlementair overleg over het ontwerp-traktaat enkel mogelijk was indien
overleg voorafgaand geregeld was. De VVD'er Vonk juichte het verdrag
weliswaar toe, maar waarschuwde voor een 'doodgeboren kind'. Burger
bleef bij zijn bezwaren. Hij wilde het verdrag opschorten, totdat er interpar
lementair overleg had plaatsgevonden. Van Belgische en Luxemburgse par
lementsleden had hij vernomen dat zij dezelfde mening waren toegedaan.
De KVP'er Roolvink sloot zich bij zijn minister aan. Terpstra bleef scep
tisch, maar wilde niet - zoals Burger - het ontwerp-traktaat verwerpen op
gronden buiten het tractaat gelegen. Struycken repliceerde dat de integratie
van het recht niet moest worden vertraagd door de bijkomstigheid dat er
nog geen interparlementair overleg was. Uiteindelijk sloten de Benelux-staten op 11 mei 1951 het 'verdrag van Den Haag' betreffende het internatio
naal privaatrecht. Het verdrag zou nimmer in werking treden.433
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Herziening van het burgerlijke procesrecht
Met de installatie van de commissie-Dorhout Mees in 1947 stelde de rege
ring niet voor de eerste maal de vraag aan de orde of de civiele procedure in
zijn geheel m oest worden herzien, of dat volstaan kon worden met enige
partiële wijzigingen van het in 1838 ingevoerde W etboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. In 1865 legde de regering een uitvoerig ontwerp van mi
nister N. Olivier voor aan de Raad van State. Als zovele andere wetsont
werpen bleef het voorstel in de bureaulade rusten. In 1911 installeerde mi
nister E.R.H. Regout een staatscommissie onder voorzitterschap van S. Gratema, die in 1920 een ontwerp tot vaststelling van een wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering met toelichting presenteerde. De regering nam het
wetsontwerp echter niet over.434
In april 1948 bracht de commissie-Dorhout Mees verslag uit aan de minis
ter van Justitie. In de inleiding van haar verslag onderkende de commissie
de volgende bezwaren tegen de geldende procedure: een te streng forma
lisme, waardoor niet steeds een onderzoek naar het materiële geschil ge
waarborgd werd; de omstandigheid, dat in vele gevallen het onderzoek naar
de feitelijke grondslag van het geschil te wensen overliet; de lange duur en
de kostbaarheid der processen. De gehele sfeer van het civiele proces werd
naar haar oordeel gekenmerkt door traagheid en formalisme. Vernieuwing
achtte zij slechts mogelijk door 'in een sluitend geheel van duidelijke bepa
lingen' een nieuwe geest tot uitdrukking te brengen, waartoe een totale her
ziening van het eerste boek van het W etboek van Burgerlijke Rechts
vordering en een partiële herziening van de andere boeken noodzakelijk
werd geacht. De commissie kwam vervolgens in hoofdlijnen tot de volgen
de voorstellen betreffende de civiele procedure. Als remedie tegen het for
malisme diende er een ruime mogelijkheid tot herstel van formele fouten
en tot het toelaten van wijzigingen in het partijstandpunt te komen. Verbe
tering van het feitelijke onderzoek moest leiden tot een doorbreking van de
lijdelijkheid van de rechter en het verdwijnen van beperkende bepalingen
over de verdeling van de bewijslast. Ter voorkoming van de lange duur en
kostbaarheid van processen moest het zwaartepunt van de procedure op de
mondelinge behandeling ter zitting vallen. Daarnaast deed de commissie
ingrijpende voorstellen ten aanzien van de rechterlijke organisatie. In eer
ste aanleg diende rechtspraak door een enkelvoudige kam er voorop te
staan. De rechtsmacht moest herverdeeld worden, in zoverre dat de kanton
gerechten en de rechtbanken samensmolten en dat een deel van de recht
spraak in eerste aanleg aan gerechtshoven werd overgedragen. Het hoger be
roep moest worden afgeschaft en de cassatie verruimd.435
Bij de behandeling van de begroting van Justitie voor 1949 werd van
verschillende zijden in de Tweede Kamer geïnformeerd naar de herziening
van de burgerlijke rechtsvordering en van de rechterlijke organisatie. De le
den drongen bij de minister aan op een spoedige beslissing over de voorstel
len van de commissie-Dorhout Mees. De minister antwoordde dat hij in af
wachting van de advisering door de staatscommissie voor de burgerlijke
wetgeving, van de Hoge Raad en van andere rechterlijke instanties geen
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oordeel wenste uit te spreken.436 Een jaar later deelde hij de Kamer mede
dat een zo radicale wijziging van het systeem, als door de commissie-Dorhout Mees voorgesteld, mede op grond van de ontvangen adviezen minder
wenselijk was. Een door de commissie voorgestelde procedure, waarin het
zwaartepunt viel op de mondelinge behandeling, paste niet bij de aard, aan
leg en opleiding van de Nederlandse juristen. Daarom stelde de bewinds
man voor om geleidelijk de totstandkoming van een aantal verbeteringen
van de bestaande procedure te bevorderen.
In de beide Kamers hadden alleen de PvdA-fracties bezwaren tegen par
tiële herziening van het W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Burger
vergeleek in de Tweede Kamer het wetboek met een zeilschip in de oceaan
vaart, mooi opgetuigd, maar niettemin onbruikbaar verouderd. Lapmidde
len boden helaas geen soelaas meer. Voor een grote categorie van de bevol
king was het recht in de civiele sector eenvoudigweg onbereikbaar. De een
voudige burger kon het risico van een procedure niet nemen vanwege de
proceskosten. Wanneer dan toch gekozen werd voor incidentele kleine wij
zigingen, dan bood volgens Burger een aanzienlijke uitbreiding van het
kort geding een oplossing voor de problemen, verbonden aan de kostbare
en tijdrovende civiele procedure. Minister W ijers persisteerde echter bij
zijn voorstellen. Al meer dan een halve eeuw was men het erover eens, dat
het procesrecht verbetering, vernieuwing en verjonging behoefde. Deson
danks was het tot dan toe niet gelukt om het te vernieuwen. Men kon het
in de praktijk niet eens worden over de meest gewenste oplossing. Uit de
rechterlijke adviezen omtrent de voorstellen van de commissie kon wor
den afgeleid dat een algehele herziening slechts uiterst moeizaam tot stand
kon worden gebracht. Het was beter geleidelijkaan de gebreken weg te wer
ken. De door Burger voorgestelde uitbreiding van het kort geding bood vol
gens de bewindsman geen oplossing. Een dergelijke uitbreiding zou al snel
leiden tot overbelasting van de president van de rechtbank, of van degenen
die naast hem met dit werk werden belast. Het leek de minister veel beter
om te streven naar de invoering van een eenvoudige wijze van procederen
voor niet ingewikkelde zaken naast de gebruikelijke procedure. Op het de
partement werden dienaangaande plannen ontwikkeld.437
In de MvA aan de Eerste Kamer bij de Justitiebegroting voor 1950 gaf de
m inister vervolgens zijn programma in hoofdlijnen ten aanzien van de
herziening van het procesrecht voor de komende jaren aan. Allereerst zou
een aantal verbeteringen worden voorgesteld, die niet voor iedere procedu
re, maar slechts in bijzondere gevallen van belang waren. Gedacht werd aan
de mogelijkheid tot wijziging van de eis, uitbreiding van de mogelijkheid
tot het houden van de voorlopige getuigenverhoren, verwijzing bij onbe
voegdheid, en de mogelijkheid van toewijzing van een gedeelte van de eis.
Over deze desiderata bestond eenstemmigheid. Daarna volgde een ontwerp
voor een gewijzigde en vereenvoudigde kantongerechtsprocedure, waaraan
een herziening van de regeling van het getuigenverhoor verbonden zou
zijn. Vervolgens zou de Kamer een voorstel bereiken, om meer dan tot dan
toe de daartoe geschikte zaken door een enkelvoudige kamer te laten af
doen, en om de mogelijkheid te scheppen eenvoudige zaken op zeer snelle
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en eenvoudige wijze te doen berechten. Tenslotte zou het bewijsrecht moe
ten worden herzien en in het W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering
worden opgenomen. Daarbij zou tevens het karakter van het interlocutoir
vonnis worden bezien. In het debat in de Eerste Kamer verdedigde de be
windsman nogm aals zijn beslissing om tot partiële wijzigingen over te
gaan. Voorstanders van algehele herziening onderschatten zijns inziens de
moeilijkheden die daarmee verbonden waren. Daarnaast betoogde hij dat
de fouten, waarover men bij de procesvoering klaagde, meer te zoeken wa
ren bij de mensen die de wet toepasten dan bij de wet zelf. Zijn opvolger
Struycken nam het program van Wijers over en sloot zich aan bij diens ar
gumentatie. Hij lanceerde het originele idee om een van zijn ambtenaren te
benoemen tot kantonrechter-plaatsvervanger om achter de knelpunten te
komen. De minister vond alleen de PvdA - voorstander van verhuizing
van het burgerlijk procesrecht - tegenover zich. Zelfs Stokvis achtte een in
cidentele renovatie beter dan de samenstelling van een nieuw wetboek.438
De principiële beslissing tot partiële herziening van het burgerlijk proces
recht in 1950 werd gevolgd door de indiening van een tweetal wetsontwer
pen tot verbetering van de civiele procedure die onder het tweede kabinetDrees behandeld werden: de wijziging van de eis in burgerlijke zaken en de
uitbreiding van de mogelijkheid tot het houden van voorlopige getuigen
verhoren in burgerlijke zaken.
Administratieve rechtspraak
Het vraagstuk van de administratieve rechtspraak was, zoals gezegd, door
het kabinet-Beel opnieuw ter hand genomen door de instelling van de com
missie-De Monchy. Vrijwel alle justitiewoordvoerders in de beide Kamers
der Staten-Generaal benadrukten in 1948 het grote belang van een uitbrei
ding van de administratieve rechtspraak en drongen aan op grote spoed.439
Een doortastend beleid was eens te meer gewenst, nu de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie op korte termijn tot stand zou komen. De regering er
kende dat de band tussen burger en overheid spanningen te zien gaf als ge
volg van het sterk toegenomen overheidsingrijpen. De burger achtte zich
onvoldoende beschermd tegen de overheid. Het grote aantal rechtsvorde
ringen tot schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad en de
opmerkelijke toename van het aantal vorderingen in kort geding tegen de
overheid onderstreepten de urgentie van een regeling.
Nadat in het daaropvolgende zittingsjaar 1949-1950 in de beide Kamers
opnieuw van verschillende zijden was aangedrongen op wettelijke regeling
van een onafhankelijke administratieve rechtspraak440, bracht de commis
sie-De Monchy op 29 april 1950 rapport uit. De commissie stelde zich op het
standpunt dat aan een algemene administratieve rechtspraak niet kon wor
den gedacht. Wel was zij van mening dat vooral de na de Tweede Wereld
oorlog ingezette enorme uitbreiding van de staatsbem oeienis op econo
misch terrein het gewenst maakte om door bepaalde andere maatregelen
een verhoogde mate van rechtsbescherming te bieden. De commissie stelde
een tweetal wetsontwerpen voor. In het ontwerp van wet beroep admi634
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nistratieve beschikking (ontwerp-BAB) werd beroep open gesteld van alle
administratieve beschikkingen of weigeringen tot het geven van dergelijke
beschikkingen, waartegen niet reeds krachtens wettelijk voorschrift een an
dere voorziening open stond. In het tweede wetsontwerp, het ontwerp on
rechtmatige daden openbare lichamen (ontwerp-ODOL), werd een uitbrei
ding van art. 1401 BW (over de onrechtmatige daad) voorgesteld. Het ontwerp-BAB kwam met een beroepsmogelijkheid op de Kroon, nadat de Raad
van State gehoord was; in het ontwerp-ODOL was de burgerlijke rechter de
bevoegde instantie. De voorstellen werden meteen uitvoerig besproken in
de vakpers, tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereni
ging, en op een speciaal hieraan gewijd congres van de Vereniging voor
A dm inistratief Recht.441 Het lag in de lijn der verwachtingen dat de voor
stellen geen onverdeelde instemming ontmoetten. Met name tegen het ont
werp-ODOL rees veel kritiek.
In het najaar van 1950 werd er vanuit de Tweede Kamer algemeen op
aangedrongen, dat de regering zich zo spoedig mogelijk zou beraden op de
voorstellen van de commissie-De Monchy, teneinde op korte term ijn te
komen tot de indiening van wetsontwerpen, die een sluitend systeem van
administratieve rechtspraak in het leven zouden roepen. De meeste fracties
onthielden zich vooralsnog van een inhoudelijk oordeel over de voorstel
len van de commissie. Alleen Tendeloo zei persoonlijk veel te voelen voor
een afzonderlijke codificatie van het grondschema voor adm inistratieve
rechtspraak in een organieke wet. De KVP'er Roolvink had een sluitend
systeem als in Duitsland in gedachten. In de Eerste Kamer waren vele leden
teleurgesteld dat de commissie niet was gekomen met een van de admi
nistratie geheel onafhankelijke administratieve rechtspraak. Minister Struy
cken verklaarde dat een grote uitbreiding van de administratieve recht
spraak noodzakelijk was. Het rapport van de commissie-De Monchy vorm
de zijns inziens een goede grondslag. De minister sprak de hoop uit, dat bin
nen afzienbare tijd en 'binnen het bestek van deze Regeringsperiode deze
materie door deze Kamer kan worden afgehandeld'.442 In de praktijk zou
hiervan echter niets terechtkomen. De na de tussentijdse kabinetscrisis op
tredende minister van Justitie H. Mulderije (CHU) zou zich, anders dan zijn
voorganger, zeer terughoudend opstellen.
Het pro-deo-vraagstuk
Sinds 1 augustus 1936443 was het kosteloos procederen in civiele zaken in
hoofdlijnen als volgt geregeld. De on- of minvermogende, die kosteloos of
tegen verminderd tarief wenste te procederen, moest hiertoe bij request aan
de rechter (pro-deo-kamer), vergunning verzoeken, waarbij een verklaring
van de burgemeester van zijn woonplaats over zijn financiële omstandig
heden werd overgelegd. Betrof het een procedure bij de rechtbank, het hof
of de Hoge Raad, dan had de verzoeker bij de indiening van het verzoek de
bijstand van een advocaat nodig. Daartoe moest de verzoeker zich in de
praktijk veelal wenden tot een uit advocaten bestaand bureau van consulta
tie, dat doorgaans eerst de wederpartij voor verhoor opriep en inlichtingen
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inwon bij de belastingadministratie. De rechter verleende de gevraagde ver
gunning, nadat opnieuw de wederpartij was verhoord, althans voor ver
hoor was opgeroepen, en nadat de belastingdienst was geraadpleegd. Het
door de rechter verleende verlof tot procederen had tot gevolg, dat griffie
rechten en de honoraria van de advocaten, procureurs en deurwaarders
niet, of slechts ten dele betaald hoefden te worden. De advocaten, procu
reurs en deurwaarders ontvingen geen vergoeding voor de bewezen dien
sten.
Tegen deze procedure werden vanuit de kring der advocaten onder an
dere de volgende bezwaren aangevoerd. De regeling was zeer omslachtig en
had slechts betrekking op het terrein van de procedures, niet op rechts
kundige bijstand buiten proces. De regeling ging uit van het oude beginsel,
dat het voor een advocaat een ereplicht was zijn diensten voor onvermogenden kosteloos te verrichten. Dit beginsel was evenwel achterhaald. Meer
en meer won de mening veld, dat deze belangrijke tak van sociale zorg voor
rekening van de overheid moest komen. De last van het pro-deo-werk was
in de laatste jaren aanmerkelijk verzwaard en de kwaliteit ervan was in de
praktijk niet altijd behoorlijk. Tenslotte bood de bestaande regeling slechts
de keuze tussen kosteloos en tegen half tarief procederen. De talloze schake
ringen van on- en minverm ogenden kwamen aldus niet voldoende tot
hun recht.
Tijdens de bezetting installeerde het bestuur van de Nederlandse Advocatenvereniging een commissie, die tot taak kreeg een voorontwerp voor
een regeling van de rechtshulp aan on- en minvermogenden op te stellen.
In de jaarvergadering van 1942 van de vereniging werd het door de com
missie geconcipieerde voorontwerp door de leden in hoofdlijnen aanvaard.
Na de bevrijding stelde de commissie een gewijzigd ontwerp op dat in het
A d v ocaten blad van 15 maart 1948, voorzien van een MvT, gepubliceerd
w erd.444 Op grond van het voorontwerp moest in ieder arrondissement van
rijkswege en ten laste van ’s Rijks kas een bureau voor rechtshulp worden
opgericht, bestaande uit advocaten als leden, en deurwaarders als bezoldigde
medewerkers. Op de zittingen van het bureau werden de on- en m in
vermogenden ontvangen en zo mogelijk terstond geholpen middels advie
zen. Voor procedures werd een lid of medewerker aangewezen. Het bureau
mocht voor zich een vergoeding in rekening brengen, voor zover de draag
kracht van de betrokkene dit toeliet.
Bij de behandeling van de Justitiebegroting voor 1949 in de Tweede Ka
mer drongen vele leden er bij de minister op aan om een nieuwe regeling
van de rechtsbijstand aan onvermogenden in civiele zaken tot stand te
brengen. Zij meenden dat voor deze bijstand aan advocaten een vergoeding
behoorde te worden toegekend. Gevraagd werd of de minister voornemens
was het voorontwerp van de Nederlandse Advocatenvereniging over te
nemen. De minister antwoordde dat het voorontwerp uitgangspunt kon
zijn van een nadere bestudering. Hij toonde zich bereid om te onderzoeken
of tijdelijke maatregelen mogelijk waren. Een definitieve beslissing kon
zijns inziens pas genomen worden, wanneer vaststond welke omvang de
herziening van het burgerlijke procesrecht zou aannemen. Tijdens de open636
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bare beraadslagingen maakten vooral Stokvis en Van der Feltz zich sterk
voor een nieuwe regeling van de rechtsbijstand aan on- en minvermogen
den. 'De traditionele loop van de beraadslagingen mist ieder opwindend en
verrassend moment. Enkele geachte afgevaardigden wijzen op het onrede
lijke van een allengs zwaar drukkend geworden extra-belasting van de ad
vocaat en de Minister antwoordt welwillend, dat de aangevoerde argumen
ten juist zijn, maar de deplorabele staat, waarin 's Rijks financiën verkeren,
realisering der redelijke desiderata uitsluit’, aldus Stokvis. Niettemin er
kende hij dat deze minister thans een schuchtere poging deed om zich bui
ten de platgetreden paden van zijn voorgangers te begeven. Bij optimisten
kon de toezegging van de minister 'een glimp van blijde verwachting' wek
ken.
Van der Feltz achtte een nieuwe regeling eveneens dringend noodzake
lijk: ’De toestand van nu, het klaplopen op de goede wil van de advocaten,
is onrechtvaardig en niet langer te dulden.’ In het bijzonder drong het
CHU-kamerlid aan op het in werking treden van de artikelen 48 en 49 van
het Wetboek van Strafvordering (Sv). Op grond van deze bepalingen kon
den bij amvb regels gegeven worden omtrent de beloning van toegevoegde
raadslieden in strafzaken. In strafzaken kregen verdachten ambtshalve een
raadsman toegevoegd. Bij de beter gesitueerden kon de overheid de kosten
daarvan verhalen, maar bij de meeste beklaagden was verhaal niet moge
lijk. De artikelen 48 en 49 Sv wachtten reeds sinds 1925 op invoering. Ten
slotte suggereerde Tendeloo (PvdA) nog om kosteloze rechtsbijstand te gie
ten in de vorm van een sociale verzekering zoals het Ziekenfonds. Minister
Wijers erkende dat de hulp aan on- en minvermogenden in de loop der ja
ren een zware last was geworden, die men niet tot in den treure op de advo
catuur kon laten rusten. Aan beide kamerleden zegde hij toe het onderwerp
van de kosteloze rechtsbijstand met zijn ambtgenoot van Financiën op te
nem en.445
Het eerste probleem dat de minister daarbij aansneed, betrof de toelage
voor toegevoegde raadslieden bij strafzaken. Lieftinck bleek echter bepaalde
eisen te hebben die hij in de ministerraad van 7 maart 1949 naar voren
bracht. Hij stelde voor om voor een belangrijk deel in de bedoelde rechts
bijstand te doen voorzien door niet afgestudeerde juristen als stagiaires.
'Hiertegen wordt wel het bezwaar geuit, dat dan de juridische bijstand niet
op het noodzakelijke peil zou staan, doch spreker is het met dit bezwaar niet
geheel eens.' Daarnaast wilde hij het tarief der toelagen verlagen en het in
werking treden van het besluit een maand opschorten. De minister van
Financiën was slechts bereid over zijn bezwaren heen te stappen, indien
W ijers de strafminima en -maxima van opgelegde boeten zou verhogen en
als hij de rechterlijke macht erop zou wijzen dat verhoging van opgelegde
boeten in verband met de devaluatie van de gulden wenselijk was. Minister
van Economische Zaken Van den Brink sloot zich, wat dit laatste betreft, bij
Lieftinck aan. Van Schaik merkte nog op dat jonge juristen vaak overladen
waren met pro-deo-zaken, waardoor van de rechtsbijstand niet altijd even
veel terecht kwam. De toekenning van een toelage zou hen prikkelen meer
aandacht aan de justitiabelen te geven. Het plan van Lieftinck om onerva
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ren juristen-stagiaires in te schakelen kon W ijers niet aanvaarden. Daar
naast benadrukte de minister van Justitie dat hij het bedrag van de toelage
al op een uitermate laag niveau had vastgesteld. De ministerraad ging ten
slotte akkoord met het ontwerpbesluit, onder voorwaarde dat Wijers reke
ning zou houden met de gemaakte opmerkingen ten aanzien van de opge
legde boeten.446
De artt. 48 en 49 Sv traden vervolgens in werking en bij KB van 3 mei
1949, Stbl. J 190 kwam een nadere regeling betreffende de beloning van toe
gevoegde raadslieden in strafzaken tot stand. Op de begroting was een be
drag van ƒ350.000 uitgetrokken, waarbij werd uitgegaan van circa 10.000 toe
voegingen en een gemiddeld honorarium van ƒ35 per zaak. De m ede
werking van Financiën was pas verkregen - zo deelde Wijers het parlement
mee - door een drastische vermindering van de uitgaven voor de bijzonde
re rechtspleging. De regeling stemde in beide Kamers tot algemene voldoe
ning. Het vraagstuk van de kosteloze rechtsbijstand in civiele zaken bleef
vooralsnog op een oplossing wachten. Wijers had Lieftinck wel een plan
voor een door het Rijk gesubsidieerd landelijk netwerk van bureaus voor
rechtshulp aan de hand gedaan, maar de kosten daarvan bedroegen ƒ1 mil
joen per jaar. De minister van Financiën vond dit te duur. Daarnaast stelde
Wijers in dit verband dat de kwestie daarom zo ingewikkeld was, omdat het
niet uitsluitend bezien mocht worden als een vraagstuk van honorering
van advocaten. Ook buiten het proces diende een doeltreffende hulp aan de
justitiabelen geboden te worden. Daarnaast kon gedacht worden aan hulp in
zaken voor het kantongerecht en voor de administratiefrechtelijke colleges.
In de Eerste Kamer verdedigde Wijers zijn 'zeer belaagde collega van Finan
ciën', die als schuldige aangewezen werd voor het feit, dat er nog geen op
lossing gevonden was. 'Aan de ene kant wordt er allerwegen gezegd: de be
lastingen zijn veel te hoog en de uitgaven zijn veel te hoog, maar als men
dan een bepaald onderwerp bij de hand neemt, zegt men: die lelijke minis
ter van Financiën gunt ons de nodige gelden niet. Zou de minister van Fi
nanciën niet als een trouwe waker bij de schatkist zitten, dan zou men
waarschijnlijk het bedrag der belastingen wat moeten verhogen.’ Dat de mi
nister van Justitie ernst maakte met het treffen van tijdelijke maatregelen,
bleek uit zijn mededeling, dat hij overleg gevoerd had met de Nederlandse
A dvocatenvereniging over de vraag, of een tussenoplossing te bereiken
was, waarbij verlichting gebracht werd in de lasten, voor zover deze onrede
lijk zwaar waren. Een definitieve oplossing zou intussen pas enkele jaren
later bereikt worden. Een belangrijke stap in de goede richting vormde de
indiening van het wetsontwerp tot regeling van de rechtsbijstand aan on
en minvermogenden in het parlementaire zittingsjaar 1953-1954, waaraan
het bovengenoemde voorontwerp van de Nederlandse Advocatenvereni
ging ten grondslag lag.447
H et vreem delingenrecht
Bij een volkstelling in 1947 werden 103.880 vreemdelingen in Nederland
geteld. Minister van Justitie Wijers waarschuwde dit cijfer met een grote
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korrel zout te nemen. Nog steeds gold hier de Vreemdelingenwet van 1849.
Decennia lang werd door het parlement aangedrongen op een nieuwe wet
telijke regeling. Zo ook bij het aantreden van Wijers in 1948. Veel kamer
leden - waaronder de KVP'er Bachg - wilden, in afwachting van een nieuwe
wet, wel genoegen nemen met een rechtsbijstandsregeling en met een pro
cedure waarbij de vreemdeling in elk geval gehoord werd. Beide ontbraken
in de oude wet.448
W ijers vroeg zich af of het juiste moment was aangebroken om de
Vreemdelingenwet op de helling te zetten. Zoals zijn voorgangers in de
jaren dertig 'het schip van de Vreemdelingenwet niet wilden opkalefateren
in de storm', verwees ook hij naar de onzekere tijdsomstandigheden. In dit
soort omstandigheden konden beleidsmakers gemakkelijker opereren wan
neer ze zo min mogelijk gebonden waren. Indien de wet juist werd uitge
voerd, bevatte zij volgens de minister voldoende waarborgen. Wijers ging
uitvoerig in op de gang van zaken bij uitwijzingen.449 Voor Duitsers bleven
strengere normen gelden. Eind 1948 besloot de minister wegens gerezen
m oeilijkheden en 'uit m enselijkheidsoverw egingen' geen m ensen meer
uit te leiden naar landen in Oost-Europa. In april 1949 deelde de minister de
Eerste Kamer mee dat hij wilde overgaan tot een meer gedecentraliseerd
stelsel, waarbij de procureurs-generaal bij de gerechtshoven een belangrijker
taak zouden krijgen. Verder voelde hij wel wat voor een kaderwet met alge
mene beginselen. Zijn partijgenoot Witteman pleitte voor meer recht voor
de vreemdeling: 'Waarom moeten wij ons toch omringen door een zo hoge
Chinese muur en waarom moeten wij zo ontzettend kritisch staan tegen
over de toelating van vreemdelingen?' De minister merkte op dat hij toch
wel voorzichtig wilde zijn met toelaten.450
Eind 1949 werd in de Tweede Kamer sterker aangedrongen op een nieu
we regeling. Burger (PvdA) verklaarde dat hij van Wijers iets wilde horen
over 'de menselijke plicht van Nederland in dit opzicht'; Stokvis (CPN)
was ontevreden over de stilstand in het vreem delingenrecht en Bachg
(KVP) pleitte zowel voor een betere procedure ten gunste van de vreemde
ling als voor openbaarmaking van de richtlijnen ter verkrijging van een
verblijfsvergunning. W ijers antwoordde dat 'in de tegenwoordige onge
wisse toestand' vaste regels moesten worden afgewezen omdat dit een om
vangrijk en duur controle-apparaat zou vereisen en omdat de vreemdeling
zich op deze regels zou kunnen beroepen. Toch zou het optreden van de
Kamer enkele maanden later enig effect sorteren.451
In afwachting van een definitieve regeling van de rechtstoestand van de
vreemdeling werd op 4 maart 1950 de 'commissie inzake de voorgenomen
verwijdering van ongewenste personen van Duitse nationaliteit'452 omge
zet in een 'permanente vreemdelingen-adviescommissie', naar haar voor
zitter - het PvdA-Tweede-Kamerlid J. Schilthuis - ook wel de commissieSchilthuis genoemd. De taak van de commissie werd nauwkeurig omschre
v en .453 De commissie bestond uit een oud-rechter, een am btenaar van
Buitenlandse Zaken, een raadadviseur van Justitie (F.J.F.M. Duynstee) en
vier kam erleden: Schilthuis, W ttewaall van Stoetw egen, H.M.J. Dassen
(KVP) en C.J. van Lienden (PvdA). Opnieuw een typerende stap van Wijers:
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het parlement zeer nauw betrekken bij de werkzaamheden van de minister.
In de senaat werd de instelling van deze commissie zeer gewaardeerd door
Van Heuven Goedhart, die korte tijd later VN-commissaris voor vluchte
lingenzaken zou worden. Witteman bleek niet tevreden en drong weer aan
op een nieuwe wet, maar de minister wilde niet verder gaan dan een rege
ling voor de uitwijzing van hier verblijvende vreemdelingen op lange ter
mijn. De commissie-Schilthuis moest voorlopig als een noodverband func
tioneren.454
Na de instelling van de commissie-Schilthuis verstomden bijna alle pro
testen vanuit het parlement over het uitblijven van een algemene herzie
ning van de vreemdelingenwetgeving. Alleen Stokvis, die niet in de com
missie vertegenwoordigd was, bleef in de Tweede Kamer aandringen op een
nieuwe wettelijke regeling op korte termijn. Andere kamerleden waren
van oordeel dat de overheid krachtig moest kunnen blijven optreden tegen
ongewenste vreemdelingen. Roolvink (KVP) verklaarde: 'De vreemdeling
krijgt wel onvoldoende bescherming, maar dat moeten we in deze ongun
stige tijd, waarin we blootstaan aan de bedreiging van de vijfde colonne,
maar voor lief nemen.'455
De Grondwet
In 1948 bestond de Grondwet van Thorbecke honderd jaar. Het naoorlogse
streven naar maatschappelijke vernieuwing miste ook hier zijn uitwerking
niet. PvdA -fractievoorzitter M. van der Goes van N aters bijvoorbeeld
maakte zich sterk voor een nieuwe Grondwet. Hij richtte in 1948 een nota
aan de regering waarin hij pleitte voor het tot uitdrukking brengen van
m aatschappelijke veranderingen en wijzigingen in de rechtsopvatting in
een 'modern-constitutionele vormgeving'. Hij kwam zelfs met een schema
waarop de nieuwe Grondwet gebaseerd zou kunnen worden: 1. persoonlijk
heidsrechten (waarbij aansluiting moest worden gezocht bij de préambule
van het Handvest van de Verenigde Naties); 2. sociale rechten; 3. bepalin
gen omtrent het nationale gezag (het democratische beginsel en het parle
mentaire stelsel vielen hieronder); 4. de organen van het nationale gezag; 5.
overige organen. 'Tegen de vuurproef der bezettingsjaren is het politisch ge
stel en karakter van ons volk bestand gebleken. Maar voor en na zijn consti
tutionele zwakke plekken duidelijk aan het licht getreden. Het versterken
daarvan is, bij het eeuwfeest van Thorbecke's schepping, de plicht van de
grondwetmakers van het heden', aldus Van der Goes van Naters.456
De roep om grondwetsvernieuwing was direct na de Tweede Wereldoor
log vrij algemeen, maar bijna niemand was het duidelijk welke richting het
op moest gaan. Er waren uitzonderingen. Een mooi voorbeeld was het KVPTweede-Kam erlid M.J.M. van Poll. In 1946 publiceerde hij Een nieuwe
G rondw et. O ntw erp eener g ron d w etsh erzien in g (Alphen aan den Rijn
1946), een zeer omvangrijk werk van 265 pagina's. Al in de troonrede van
1946 werd een algehele grondwetsherziening toegezegd en in het regeerpro
gram uit 1948 werd hierover een passage opgenomen. Op 4 november 1949
kondigde de regering een grondwetsherziening tegen het jaar 1952 aan. Op
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27 april 1950 installeerde Drees een staatscommissie tot herziening van de
Grondwet onder voorzitterschap van vice-premier Van Schaik.457 In zijn
installatierede gaf de minister-president aan dat het de bedoeling was dat de
com m issie een algehele grondw etsherziening zou voorbereiden: 'Men
moet enerzijds wel de moed hebben belangrijke verschuivingen en veran
deringen aan te brengen, indien daarvoor belangrijke argumenten worden
aangevoerd, anderzijds moet men het oude niet meer afbreken dan nodig
is.’ Drees noemde een groot aantal punten waaraan in de Grondwet als juri
dische neerslag van de maatschappelijke ontwikkeling meer reliëf zou kun
nen worden gegeven: het delegatievraagstuk, de PBO, de ontwikkeling van
het internationaal recht, sociale grondrechten etcetera. Het eerste resultaat
van de werkzaamheden van de commissie werd pas zichtbaar op 31 oktober
1951 toen de regering voorstellen tot partiële herziening van de Grondwet
indiende.458

1948-1951: meer waarborgen voor de burger
’O, waart u maar minister van Binnenlandse Zaken!', verzuchtte PvdA-senator Tjeenk Willink in april 1949 tegen de katholieke minister van Justitie
W ijers.459 De uiterst behoedzame, met schroom oordelende oud-rechter
oogstte veel lof, met name in de Eerste Kamer. In juli 1950 werd hij opge
volgd door Struycken. Deze voortvarende bestuurder maakte een veelbelo
vende start in de Tweede Kamer, maar moest al na een half jaar het veld
ruimen. In deze slotparagraaf wordt de balans opgemaakt van het justitie
beleid in de kabinetsperiode Drees-Van Schaik. Getracht zal worden: een al
gemene karakteristiek te geven van de maatschappelijke achtergronden die
de ontwikkeling van recht en rechtsbewustzijn beïnvloed hebben van 1948
tot 1951; de twee ministers van Justitie te 'wegen'; de balans op te maken
met betrekking tot de invulling van de beleidsvoornem ens; belangrijke
motieven van het justitiebeleid aan te geven en, nauw samenhangend met
het voorgaande, een rode draad te ontdekken.
Als gevolg van de bezetting en van het streven naar maatschappelijke
vernieuwing in 1945 was er op juridisch gebied veel overhoop gehaald. Het
kabinet-Drees-Van Schaik koos op het juiste moment voor consolidatie en
rechtszekerheid. Omstreeks 1948 zette een opmerkelijke daling in van de
crim inaliteitscijfers. Na jaren van onzekerheid en van 'Umwertung aller
W erte' verlangde het Nederlandse volk naar bestaanszekerheid en rust in
een sterke rechtsstaat waarop men kon vertrouwen. Aan de andere kant: de
rechtsstaat moest ook het vertrouwen van het volk terugwinnen. Het was
tijd om alle spelregels in de Nederlandse democratie nog eens na te lopen
en duidelijk op papier te krijgen, ook al om te verhinderen dat de nacht op
nieuw over het land zou vallen als in mei 1940. Het was niet verwonderlijk
dat Nederlandse juristen in deze periode met name hun inspiratie haalden
uit de Verenigde Staten. Een nieuw element werd nog gevormd door de
erkenning van het 'rechtsbewustzijn' als primaire rechtsbron, een reactie op
Hitlers totalitarisme.
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Ook de internationale spelregels werden herijkt. Er werden bijvoorbeeld
verschillende internationale organisaties in het leven geroepen die regels
opstelden waaraan lidstaten zich moesten onderwerpen. Belangrijk was de
afkondiging van de Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 decem
ber 1948 in Parijs: 'Zij bevestigt voor het eerst in internationaal verband de
overtuiging, dat alle mensen gelijk zijn voor de wet en - ongeacht ras, kleur,
sekse, godsdienst, taal of politieke overtuiging -, bepaalde economische en
sociale rechten bezitten.’460 Op internationaal vlak werd bovendien het
vijandbeeld vervangen. Van grote invloed voor de ontwikkeling van het
recht in deze periode was eveneens het feit dat sinds 1948 materiële vooruit
gang zichtbaar werd. Men had de periode van schaarste amper achter zich
gelaten of de roep om de rol van de overheid in het economisch leven terug
te dringen werd sterker. In het algemeen werd aangedrongen op minder
regels en meer vrijheid voor het individu (dus méér recht in de zin van
regels die het ingrijpen van de overheid begrenzen). Dit kwam bijvoorbeeld
tot uitdrukking in de laatste fase van de bijzondere rechtspleging en in de
nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen. Toch bleef er behoefte aan een
ordeningsinstrument als de Wet economische delicten, de codificatie van
het economisch strafrecht.
Minister W ijers en diens opvolger Struycken (Van Maarseveen was een
paar weken minister-ad interim) kregen voortdurend te maken met de na
sleep van de Tweede Wereldoorlog. Ook in de periode 1948-1951 slokte het
afdoen van problemen op dit gebied de meeste tijd, middelen en mankracht
op, hoewel Kolfschoten en Van Maarseveen de liquidatie van de bijzondere
rechtspleging al in gang hadden gezet. Wttewaall van Stoetwegen, Stokvis
en met name Donker verzetten in deze periode bergen werk als leden van
de Parlementaire Enquêtecommissie naar het regeringsbeleid in de periode
1940-1945. De m entaliteit van het publiek was sinds 1945 wel veranderd.
Enerzijds was men met het verstrijken van de jaren milder geworden, öf
sceptischer door de onthullingen van de Enquêtecommissie en in de pers,
anderzijds had de grotere aandacht voor de rechten van het individu (dader
èn slachtoffer) invloed op de wijze waarop deze problemen werden aange
pakt: zorgvuldiger, met meer waarborgen omkleed. Dit wekte tegenzin,
bijvoorbeeld in kringen van de voormalige illegaliteit. Om vanaf 1948 een
'fase van tegenzin' ten aanzien van de zuivering (in ruime zin) te laten be
ginnen, is misschien te absoluut gesteld.461 Na de 'wilde fase’ kort na de
oorlog en een 'ordelijke fase' die daarop volgde, begon omstreeks 1948 in
sommige gevallen een fase van over-correctie, een fase 'waarin men het te
goed had willen doen'.462 De slinger tussen administratie en rechterlijke
macht leek in sommige opzichten te ver uitgeslagen naar de andere kant.
Th.R.J. W ijers was niet het type van de krachtige bestuurder. Zijn op
treden werd gekenmerkt door grote toegeeflijkheid aan de eisen van het
parlement, met name van de vaste kamercommissie voor Privaat- en Straf
recht van de Tweede Kamer. De minister betrok het parlement nauw bij
zijn activiteiten op wetgevend en uitvoerend gebied. Het Wetsontwerp toe
kenning van een tegemoetkoming aan ten onrechte als politieke delinquen
ten gedetineerden vormt een voorbeeld van het eerste, het vreemdelingen642
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beleid van het tweede. Wijers betrachtte een zo groot m ogelijke mate van
openheid ten aanzien van gevoelige onderwerpen als het gratiebeleid en de
m isstanden in kampen voor politieke gedetineerden. Het wekt geen ver
bazing dat het parlement over het algemeen lovende woorden over deze
minister sprak en hem ten voorbeeld stelde aan zijn opvolger. Wijers heeft
belangrijk werk verricht op het gebied van de liquidatie van de bijzondere
rechtspleging en het rechtsherstel. Vóór zijn ministerschap had hij hiermee
praktische ervaring opgedaan als president van het Bijzondere Gerechtshof
van Den Bosch. Wat betreft wetgeving leek zijn activiteit nogal gering, maar
hij had een belangrijk aandeel in de modernisering van het gevangenis
wezen en in de vernieuwing van de kinderbescherming die na zijn aftreden
tot stand kwamen. Deze beleidsterreinen kregen ook meer geld toegescho
ven, ten koste van het politieapparaat.463
De oppositie tegen Wijers werd in de Tweede Kamer aangevoerd door de
Am sterdam se advocaat B.J. Stokvis van de CPN, die op kritische, maar
constructieve wijze het justitiebeleid op de korrel nam. In de Eerste Kamer
was deze rol weggelegd voor de CHU’er J. Reijers, die zich vaak minder op
bouwend opstelde. Toen Wijers een jaar minister was, kreeg hij van ver
schillende fracties het verwijt te slikken dat er sprake was van inertie op
wetgevend gebied. Door het parlement inzage te geven in alles wat op stapel
stond, wist hij het van het tegendeel te overtuigen. Krachtige steun ontving
de minister daarbij vooral van KVP en VVD. In zijn laatste jaar als minister
werd de kritiek in het parlement wat luider. Dit betrof de mate waarin Wij
ers zich de voet dwars liet zetten door minister van Financiën P. Lieftinck.
Bij de wetsontwerpen overheidsaansprakelijkheid bezettingshandelingen
en toekenning tegemoetkoming ten onrechte als politiek delinquenten ge
detineerden, bij de kwestie van de successierechten over nalatenschappen
van vermiste joden en bij het karige aanbod aan de schuldeisers van de
roofbank Lippmann, Rosenthal en co., Sarphatistraat, èn bij de oplossing
van het pro-deo-vraagstuk was het Lieftinck die de eerste viool speelde.
Wijers werd verweten onvoldoende op te komen voor de rechtsstaat, waar
door de belangen van de schatkist prevaleerden. Wijers' aankondiging in
september 1949 dat hij in verband met de toestand van de rijksfinanciën
vijfhonderd arbeidsplaatsen bij de rijkspolitie zou schrappen, terwijl hij in
april van dat jaar gesteld had dat verdere inkrimping onverantwoord zou
zijn, liet de indruk achter dat deze minister weinig in de melk te brokken
had.464 Er waren echter meer ministers die bezweken onder het gewicht van
de minister van Financiën. Wanneer in de ministerraad gesproken werd
over het beleidsterrein van Justitie lieten vooral Van M aarseveen, Van
Schaik en Drees zich niet onbetuigd. Het strenge standpunt van de laatste
heeft bijvoorbeeld remmend gewerkt op de politiek van mildheid ten
aanzien van politieke delinquenten die Wijers wenste te voeren.
A.A.M. Struycken, wethouder van Breda, die actief was geweest in het
verzet, werd op 10 juli 1950 minister van Justitie. Hij spreidde meer daad
kracht ten toon dan zijn voorganger en was in zijn antwoorden aan het par
lement meer 'to the point'. Aan de andere kant was hij minder open dan
Wijers en deed hij veel op eigen houtje. Het meest sprekende voorbeeld
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daarvan was het gratiebeleid. De ambtsperiode van Struycken duurde te
kort om daaraan algemene conclusies te verbinden. Wijers noch Struycken
heeft zich geprofileerd door het voeren van een katholiek beleid. Enkel de
verdediging van het gratiebeleid door Struycken had een katholiek tintje.
Wijers stelde zich boven de partijen op, bijna als een rechter.
Wat kwam er terecht van de beleidsvoornemens die het kabinet-DreesVan Schaik zich in 1948 gesteld had? Een aantal zaken die Van Maarseveen
had laten liggen, werden door Wijers en Struycken verder tot een einde ge
bracht. De Wet economische delicten en de bijzondere rechtspleging waren
hiervan de duidelijkste voorbeelden. Van de in het regeerprogram genoem
de punten werd de Pleegkinderenwet gerealiseerd. Op andere in het pro
gram genoemde rechtsgebieden werd veel werk verricht, onder andere door
een groot aantal niet-ambtelijke commissies. Over het algemeen had men
een verhuizing voor de meeste rechtsgebieden in gedachten. Bij het burger
lijk procesrecht koos de regering echter voor vertimmeren. Tot wetgeving
kwam het vooralsnog niet. Zedelijkheidswetgeving (stokpaardje van de
KVP) werd voorgesteld, maar sneuvelde in de voorbereidingsfase. Enkel re
gelgeving om wantoestanden bij kansspelen tegen te gaan haalde het Staats
blad. De justitieplannen die in de eerste troonrede van het kabinet gepresen
teerd werden, droegen duidelijk het stempel van Wijers. Het ging hier om
mildheid voor jeugdige en later alle politieke delinquenten en een nieuwe
Gevangeniswet. Beide werden vóór 1952 gerealiseerd. Bij de verdediging
van zijn eerste begroting in 1948 had de nieuwe minister zich con solidatie
ten doel gesteld: ’De vleugels zijn wijd genoeg uitgeslagen.’ De wetgever
moest bovendien bedacht zijn op de grenzen die aan het overheidsingrijpen
gesteld waren, aldus Wijers. In het parlement kreeg hij brede steun voor dit
standpunt, hoewel de PvdA in het begin enige aarzeling te overwinnen
had. Het belangrijkste element in het optreden van Wijers, passend in het
tijdsbeeld van de periode 1948-1951, vormde misschien wel de nadruk die
gelegd werd op waarborgen voor de burger tegenover het ingrijpen van de
overheid . Deze m inister heeft m et behulp van het parlem ent de
accentverschuiving in de richting van meer waarborgen voor de burger in
goede banen geleid.
Als we de belangrijkste motieven van het justitiebeleid onder het kabinet-Drees-Van Schaik opsommen in willekeurige volgorde, komen we tot
het volgende rijtje: de spanning tussen de financiële ruimte en de relatief
goedkope plannen; de depolitisering van bepaalde onderwerpen door de
instelling van een commissie (een staatscommissie voor de Grondwet, een
Reorganisatiecom m issie voor de Geestelijke Volksgezondheid voor zedelijkheidsvraagstukken, een commissie ter bestudering van het politievraag
stuk etcetera); de grote invloed van de vaste kamercommissie voor Privaaten Strafrecht op het beleid en van de professionele op de politieke consen
su s465; de invloed van rechterlijke instanties en juridische autoriteiten als
'katalysator' voor de ontwikkeling van beleid (de Hoge Raad in het geval
van de joodse overlijdensakten, de kwestie van de leesbibliotheken en de
Wet uitsluiting overheidsaansprakelijkheid voor bezettingshandelingen466;
Meijers bij het LVVS-aanbod; de rapporten van commissies met deskundi644
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gen zoals het rapport-Fick (gevangeniswezen), De M onchy etcetera); de
beïnvloeding van het beleid ten aanzien van politieke delinquenten door
'pressiegroepen' (STPD en barmhartigheid; minister-president Drees en de
harde lijn voor ’foute' ambtenaren; koningin Juliana en het gratiebeleid);
meer aandacht voor de individuele burger: mildheid voor politieke delin
quenten, 'hum anisering’ van het gevangeniswezen en 'maatwerk' op het
terrein van het rechtsherstel; (nauw samenhangend met het vorige punt)
het creëren en in stand houden van rechtswaarborgen voor de individuele
burger tegenover de administratie.
Dit laatste punt speelt altijd een belangrijke rol bij onderwerpen die het
justitiebeleid raken. In de periode 1948-1951 was het meer dan dat. Het
vormde het belangrijkste motief en de rode draad voor de werkzaamheden
van W ijers en Struycken. De leuze uit het regeringsprogram 'Bevestiging
van de democratie en verbetering van het bestaande recht’ vertaalde zich in
de praktijk, onder druk van het parlement, in de vestiging van het Engelse
begrip ’rule of law ’: de rechtstoestand waarin de rechten van het individu
niet aan ambtelijke willekeur zijn blootgesteld en waarin steeds een beroep
op een onafhankelijke rechter mogelijk is.467 Dit hield in dat het gewone
recht en de gewone rechter primair waren. Daarom drong het parlement
aan op snelle liquidatie van de bijzondere rechtspleging en werd benadrukt
dat aan het gratiebeleid grenzen gesteld waren (alleen om ongelijke straffen
recht te trekken of als er anderszins omstandigheden waren waarmee de
rechter geen rekening had kunnen houden). Daarom wilde het parlement
bij de nieuwe Beginselenwet de rechter laten bepalen op welke plaats de
straf ten uitvoer moest worden gelegd; daarom had de Afdeling Rechtspraak
van de Raad voor het Rechtsherstel als onafhankelijke rechterlijke instantie
beslissende invloed op het beleid met betrekking tot het rechtsherstel (rich
tinggevende jurisprudentie), en werd de concentratie van het economisch
strafrecht bij één rechtbank op basis van de Wet economische delicten door
het parlement van de hand gewezen. Daarom ook toonde de Eerste Kamer
zich teleurgesteld dat de commissie-De Monchy niet gekozen had voor 'een
van de administratie geheel onafhankelijke administratieve rechtspraak' en
kwam er een golf van kritiek over degenen die meenden dat de overheid
onder bepaalde voorwaarden inbreuk mocht maken op grondrechten terwille van de bestrijding van onzedelijkheid. Een mooi voorbeeld tenslotte
deed zich voor bij de behandeling van de Wet uitsluiting overheidsaanspra
kelijkheid voor bezettingshandelingen. Van Maarseveen en Lieftinck stel
den voor om een Raad voor Overheidsaansprakelijkheid voor bezettings
handelingen te belasten met de beslissing over de vraag of publiekrechte
lijke lichamen voor dergelijke handelingen al dan niet aansprakelijk wa
ren. Na felle kritiek uit de Tweede Kamer toonden Wijers en Lieftinck de
bereidheid om de Raad in te wisselen voor het Haagse gerechtshof met de
mogelijkheid van cassatie.468
De rode draad van meer rechtswaarborgen voor de burger beïnvloedde de
bijzondere rechtspleging en het rechtsherstel. De confiscatie van het vermo
gen van tienduizend landverraders werd deels (tot ƒ5000) teruggedraaid; het
parlement zette zich in voor een zorgvuldiger beoordeling van slappe amb645
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tenaren, voor herstel in rechten van politieke delinquenten en voor een
tegemoetkoming aan ten onrechte gedetineerden. Minister Wijers was erg
terughoudend in zijn optreden tegen de vijfde colonne van communisten.
Hij wilde niet verder gaan dan ontneming van burgerrechten door een
onafhankelijke rechter naar aanleiding van met de wet strijdige feitelijke
gedragingen.469 Ook hier: procedurele waarborgen ten behoeve van de in
dividuele burger. Hetzelfde was het geval met de door Van der Vaart Smit
beschreven wantoestanden in kampen voor politieke delinquenten. De mi
nister zegde toe elke zaak tot de bodem te zullen uitzoeken en volledige
openheid te betrachten; er werd ook een speciale onderzoekscommissie in
gesteld. Daarnaast koos de regering niet voor een fictieve datum van over
lijden voor de slachtoffers van de Holocaust, maar voor een met waarbor
gen omklede snellere procedure waarbij er naar gestreefd werd de realiteit te
benaderen. In de nieuwe Beginselenwet werd zelfs een beroepsrecht voor
gedetineerden opgenomen tegen de beslissing van de overheid over de
plaats waar de straf ten uitvoer gelegd moest worden. Bij het pro-deo-vraag
stuk draaide het om een betere rechtsbedeling en bij het vreemdelingen
recht had de voortdurende roep vanuit het parlement om meer waarborgen
voor het individu tot gevolg, dat een adviescommissie werd ingesteld met
een belangrijke parlementaire inbreng. In een groot aantal gevallen zorgde
de druk vanuit het parlement ervoor dat discretionaire bevoegdheden van
het openbaar bestuur in meer of mindere mate onder controle kwamen van
rechtsregels en van de rechterlijke macht. Het justitiebeleid in de periode
1948-1951 werd dus enerzijds gekenmerkt door liberalisatie - meer vrijheid,
openbaarheid, rechtszekerheid en waarborgen voor het individu -, ander
zijds door het streven naar ordening van de bevoegdheden van de over
heid. Deze politiek was een reactie op de steeds sterkere greep van de over
heid op het maatschappelijk leven sinds de jaren dertig. Omstreeks 1948
werd de kritiek hierop groter. De regering trok zich deze kritiek aan en was
door een verbetering in de economische situatie in staat hieraan daadwer
kelijk invulling te geven. Dit beleid heeft vervolgens de algemene aanvaar
ding van het overheidsoptreden aanzienlijk vergemakkelijkt.
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geen gratie werd verleend. Dit verklaart het gebruik van het woord minstens.
W.M.E. Noach, De Bijzondere Rechtspleging (Den Haag 1948) p. 30; S.J. Timmenga,
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tegenwoordiging heeft hier indertijd een steek laten vallen, waardoor telkens weer
het vraagstuk van de oorlogsmisdadigers als een wortel der bitterheid in ons volk tot
op de dag van vandaag opkomt.'
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besteed. Het parlement had klachten over de traagheid, de hoge kosten, de interne
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Op 20 juni 1950 werd het stuk opnieuw ingediend als wetsontwerp 1691 tot wijziging
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net-Beel, band A, p. 616-623.
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tijd zijn verhaal te zoeken.
H EK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IV, MvA, p. 31.
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p. 1071; H EK 1948-1949, Aanhangsel, p. 67, vragen Van Heuven Goedhart dd. 30 aug.
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H TK 1950-1951, p. 793.
H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IV, nr. 6, MvA, p. 28; H EK 1948-1949, p. 458 en 471; Ro
mijn, Snel, streng en rechtvaardig, p. 224 en 305 noot 105; H T K 1949-1950, Bijl. A, 1400IV, nr. 9, MvA, p. 17.
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464 en 471.
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beveling van B.I.A.A. ter Veer, directeur-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging)
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len (H TK 1948-1949, p. 627). Wijers gaf niet toe (Ibidem, p. 631).
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SLOTBESCHOUWING"
P.F. Maas

D.G.W. Spitzen, een kleurloze minister op Verkeer en Waterstaat
Formateur Van Schaik had voor de bezetting van Verkeer en W aterstaat
nog geen oplossing gevonden op het moment dat hij de prinses-regentes
het welslagen van zijn formatie kon melden. Eerder had Schokking (CHU)
om staatkundige redenen deze post geweigerd en Stikker (VVD) volgde zijn
voorbeeld, omdat zijn partij direct betrokken wilde zijn bij de besluitvor
ming over de Indonesische kwestie. De aangeboden post was hem te licht.
Inderdaad gold het departement van Verkeer en Waterstaat destijds als een
politiek-neutraal en vooral technisch departement, waarmee weinig politie
ke eer te behalen viel. Gedurende de formatie was zelfs een ogenblik over
wogen om het maar op te heffen, en Verkeer aan Economische Zaken en
W aterstaat aan Wederopbouw en Volkshuisvesting toe te voegen. De over
belasting van beide departementen maakte zo'n herverkaveling nogal be
zwaarlijk.
De geringe politieke waardering voor Verkeer en Waterstaat doet even
wel niets af aan het belang daarvan voor een land dat voor bijna de helft
van zijn oppervlakte onder de zeespiegel ligt. Ex-minister Vos (PvdA) wees
op het enorme rendement van waterstaatswerken: er was 'geen dienst aan
te wijzen, waar met minder kapitaal een grotere economische mogelijkheid
(werd) geboden'. Het Eerste-Kamerlid Schalker (CPN) wees op nog een
ander aspect: '(...) dat bij deze begrotingsbehandeling, meer dan bij andere,
dingen ter sprake komen, die tot de grote massa van ons volk spreken'. Hij
betreurde het zeer dat slechts 6,7% van de belastingopbrengsten naar Ver
keer en Waterstaat ging, terwijl Oorlog en Marine liefst 23,3% opslokte. Zijn
geestverwanten van de Tweede Kamer hadden erop gewezen dat 10% van
de beroepsbevolking in de vervoers- en verkeerssector werkzaam was.
Het vinden van een geschikte kandidaat voor Verkeer en W aterstaat
werd bem oeilijkt door de omstandigheid dat de formateur gehouden was
aan de 5 :5:l:l-form u le, welke pas na veel touwtrekken door KVP, PvdA,
VVD en CHU aanvaard was. Derhalve kwam enkel een partijloze, een
kleurloze figuur in aanmerking, die bovendien ministeriabel moest zijn.

Alle gebruikte citaten zijn ontleend aan de bijdragen van de co-auteurs. Wie méér of het
fijne wil weten, kan bij de betreffende bijdrage terecht.
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Het zou tot begin november 1948 duren alvorens besloten werd Spitzen, se
cretaris-generaal van het departement, tot minister te benoemen. Volgens
Vos moest de uitverkorene veel innerlijke weerstand overwinnen alvorens
hij gehoor gaf aan het eervolle aanzoek. Intussen had vice-premier Van
Schaik bijna drie maanden lang Verkeer en W aterstaat ad interim bestuurd.
En Lieftinck zou Lieftinck niet zijn geweest als hij niet van de gelegenheid
gebruik had gemaakt om fors op de begroting van Verkeer en Waterstaat te
bezuinigen. In de troonrede werd deze ingreep aangekondigd: 'De geboden
uiterste soberheid leidt ertoe, dat in het komende jaar in hoofdzaak slechts
werkzaamheden, die nodig zijn voor behoud van bestaande verkeersver
bindingen en andere waterstaatswerken of ter voltooiing van reeds aangega
ne overeenkomsten, zullen kunnen worden uitgevoerd.’
Spitzen begreep wel dat hij met zo'n 'uitgeklede' begroting niet bij de Ka
mer behoefde aan te komen. De uitvoering van weg- en waterbouwkundige
werken raakte vitale sociaal-economische belangen van hele regio’s, het
geen de fractiewoordvoerders en kamerleden uit die regio's tot doelwit
maakte van regionale lobbies en pressie. Algera (ARP) karakteriseerde de be
grotingsbehandeling daarom als 'het feest der regionale belangen', waar
tegen zijn PvdA-collega Posthumus ernstig waarschuwde: 'Niets is gevaar
lijker dan dat wij als Kamerlid op deze plaats te zeer voor een bepaald regio
naal belang opkomen.' Met veel moeite wist Spitzen zijn collega's te over
tuigen dat door verschuivingen binnen de eigen begroting meer geld moest
worden vrijgem aakt voor waterstaatswerken. Vooral Drees en Lieftinck
lagen dwars, eerstgenoemde omdat 'het als bezwaarlijk moet worden be
schouwd, om in alles toe te geven waar de Tweede Kamer op aandringt'.
Van Schaik steunde zijn gedupeerde opvolger loyaal. Hoewel de Staten-Generaal allesbehalve tevreden waren over de ruim ƒ5 miljoen extra, prees
het lid van de Eerste Kamer Wendelaar (VVD), de werking van 'ons parle
mentair democratisch systeem', waardoor 'minnelijk overleg tussen de Mi
nister en de Staten Generaal tot zo belangrijke verbetering van het oor
spronkelijke ontwerp voor deze begroting heeft geleid'.
Drees en Lieftinck verdedigden de kaalslag van de infrastructurele weder
opbouw met een beroep op de Keynesiaanse conjuctuurpolitiek. Drees: 'Als
wij een enigszins planmatige politiek willen voeren, dan moeten wij ons
beperken in een tijd, waarin een tekort bestaat aan materiaal, aan arbeids
krachten en aan financiën en deviezen, een tijd, waarin bovendien de par
ticuliere bedrijvigheid tot haar toppunt is gestegen. Wij moeten dergelijke
werken zoveel mogelijk laten uitvoeren in een periode van enige inzin
king van die bedrijvigheid.' En later: 'Elk kanaal, dat wij nog niet laten gra
ven, elke wegverbetering, die wij nog niet laten aanbrengen, elke brug, die
wij nog niet laten vernieuwen, is een grief tegen de Regering, die dan geacht
wordt een zuinigheid te betrachten, die de wijsheid bedriegt.' Hij wees de
Kamer nadrukkelijk op haar inconsistent gedrag door enerzijds voortdu
rend op lastenverlaging en een sluitende begroting aan te dringen en ander
zijds bij elk afzonderlijk hoofdstuk van de begroting meer uitgaven te be
pleiten voor op zichzelf nuttige zaken. Politiek betekende nu eenmaal
kiezen tussen bijvoorbeeld industrialisatie of waterstaatswerken. Lieftinck
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sprak botweg van financiële luchthartigheid en 'desiderata (...) die nauwe
lijks voldoende zijn overwogen'.
Spitzen verdedigde zijn beleid doorgaans door naar het algemene rege
ringsbeleid te verwijzen, dan wel door een beroep te doen op de complexi
teit van de gevraagde voorzieningen, waaraan veel èn onmisbaar onder
zoek vooraf moest gaan, wilde men verantwoorde beslissingen kunnen
nemen. Immers, ten koste van honderden miljoenen en 'voor de tijd van
eeuwen zou het land geboetseerd' worden. De beide Kamers der StatenGeneraal lieten zich maar moeilijk overtuigen. Hoe kon de regering de
industrialisatiepolitiek tot een succes maken zonder de infrastructuur
drastisch te verbeteren? Was de zogenaamde conjunctuurpolitiek van de
regering geen hol excuus, nu Lieftinck geen bedragen van betekenis wist te
reserveren voor de uitvoering van openbare werken bij een neergaande
conjunctuur? W e beleefden toch een periode van hoogconjunctuur? Had
Spitzen trouwens wel voldoende projecten in voorbereiding voor het geval
dat een politiek van werkverschaffing geboden was? Liet hij zich wel vol
doende gelden in het gevecht om de schaarse m iddelen? Engelbertink
(KVP) wierp hem voor de voeten dat onder zijn leiding het departement
was verworden van wegbereider tot sluitpost van de volkswelvaart.
M et dergelijk geschut werd Spitzen onder druk gezet om tal van weg- en
waterbouwkundige werken al dan niet versneld uit te voeren. Dat gold
voor een drietal kanalen: het Amsterdam-Rijnkanaal, de Twente-Rijnkanalen en de Fries-Groningse kanalen. Voorts diende de krakkemikkige, negentiende-eeuwse Friese brug bij Alkmaar, waarop auto's elkaar niet eens kon
den passeren, hoognodig verbeterd te worden. Met een tunnel bij Velsen,
onder het Noordzeekanaal door, zouden de belangrijkste obstakels voor een
agrarische en industriële ontsluiting van het noorden van het land wegge
nomen worden. Breskens had recht op de aanleg van een binnenhaven bij
wijze van compensatie voor de enorme oorlogsschade welke ZeeuwschVlaanderen had geleden. De aanleg van rijksweg nr. 2, van Amsterdam
naar Utrecht kon ook geen uitstel gedogen, evenmin als het bevaarbaar ma
ken van de Gelderse IJssel. Die laatste wens was nog onder Vos krachtig ver
tolkt door een motie-Roolvink (KVP), ook al omdat deze kwestie al decen
nia lang sleepte.
Spitzen had aanvankelijk slechts ƒ200.000 voor de inpoldering van het
IJsselmeer gereserveerd, terwijl voor de Biesbosch geen cent beschikbaar
was. Dat Spitzen de inpoldering van het IJsselmeer wilde temporiseren, ver
wonderde de Staten-Generaal zeer. Het ging toch om een forse uitbreiding
van cultuurgrond, waarop duizenden een bestaan konden vinden? Minder
m ensen zouden hun toevlucht tot emigratie hoeven te nem en, de landbouwproduktie zou toenemen en daarmee zou de afhankelijkheid van het
buitenland evenredig afnemen. Niet alleen voor de deviezenpositie was dit
van belang, maar ook in geval van oorlog. De bevolking groeide explosief,
waardoor veel cultuurgrond opgeslokt werd voor en door woningen en in
frastructurele voorzieningen. Oppositieleider Schouten vatte het zó samen:
'Als er nu één zaak is, welke uit het oogpunt van verhoging van de natio
nale productie urgent moet worden geacht, dan is het toch wel de uitbrei669
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ding van de oppervlakte van de bodem, geschikt voor cultuur. Ik meen dat
dit in confesso is voor het Kabinet en de Kamer.'
Dankzij de Marshall-hulp kon de minister aan vele verlangens van de
volksvertegenwoordiging tegemoet komen. Voor de Biesbosch kon hij ƒ2,5
miljoen op zijn begroting plaatsen en voor de inpoldering van de ZuidOostpolder ƒ20 miljoen. Het droogleggen en bouwrijp maken van deze pol
der werd op ƒ375 miljoen begroot, hetgeen een investering van ƒ10.000 per
hectare zou betekenen. Eerder had Spitzen de Kamer voorgerekend dat ver
vulling van al haar wensen ongeveer ƒ141 miljoen extra uitgaven zou ver
gen, waartegen uit het oogpunt van het algemene regeringsbeleid onover
komelijke bezwaren bestonden, zeker bij collega Lieftinck. Zijn besluit al
lereerst de Zuid-Oostpolder droog te leggen, waarover hij de in 1949 wette
lijk geregelde Raad van de W aterstaat niet kon horen omdat deze nog niet
geïnstalleerd was, kwam hem op een reprimande van Engelbertink (KVP)
en zijn politieke vrienden te staan. De minister had de Kamer voor een fait
accompli gesteld, waardoor een discussie over de eventuele inpoldering van
de Zuid-Westpolder geen enkele zin meer had. De KVP-fractie was hierover
'zeer ernstig teleurgesteld' en hoopte dat de minister in de toekomst 'een
betere vorm voor het verkeer met de Kamer’ zou vinden.
O pm erkelijk en tekenend voor de gevoeligheid van politici voor de
'waan van de dag' waren de uitingen van bezorgdheid van kamerleden
over de toestand van 's Rijks financiën en de enorme staatsschuld, mede
naar aanleiding van de sombere toonzetting van de m iljoenennota’s voor
1950 en 1951. Zo voelde Tilanus (CHU) zich soms beklemd door de enorme
kapitaaluitgaven voor onder andere waterstaatswerken. Hoewel hij de in
druk had 'dat W aterstaat heel aardig met de millioenen weet om te sprin
gen', vroeg hij zich af: 'Kan dit alles nu maar? (...) denkt de Regering soms:
Na ons, na 1952, de zondvloed?'
VVD-senator Louwes meende evenwel dat de Zuiderzeewerken een 'ze
kere propagandistische kant' bezaten, waarmee de N ederlandse regering
haar voordeel moest doen: ’Het behoeft niet te gebeuren op de brallende
wijze, waarop Mussolini de drooglegging van de Pontijnse Moerassen heeft
aangekondigd, maar wanneer men let op de waarde, die de Amerikanen
hechten aan de werken in de Tennessee-valley en hiermede vergelijkt wat
wij presteren bij de Zuiderzeewerken, dan kunnen wij dat gerust uitdra
gen.' Nu Nederland in Indonesië een imperium had verloren, kon door
landaanwinning een ander imperium opgebouwd worden, waardoor de
aandacht op Nederland gevestigd bleef en de invloed vergroot kon worden.
Louwes vertolkte hiermee de behoefte aan een prestige van Nederland
als wereldrijk, dat gefrustreerd was door het verlies van Indonesië. Albert
Plesman trof om deze reden een politiek klimaat aan waarin de politici be
reid waren de KLM met enorme en nauwelijks verantwoorde bedragen te
steunen (circa ƒ100 miljoen). Hoewel Lucas (KVP) met klem en volhardend
aandrong op controle door de Algemene Rekenkamer op de besteding van
deze gelden, wist het kabinet dat te vermijden door, op aanbeveling van de
minister-president, Van den Brink 'ondershands' eens met Lucas te laten
praten. Evenals bij de miljoenen-investering in Hoogovens nam de Kamer
670

D.G.YV. Spitzen, een kleurloze minister op Verkeer en Waterstaat

uiteindelijk genoegen met een uiterst zwakke vorm van controle: het over
leggen van het accountantsrapport aan de Algemene Rekenkamer. Met na
me Lieftinck wilde niets weten van al te indringende bemoeienis van de
Kamer, daarin bijgevallen door Van den Brink. De PvdA-m inister van
Financiën hanteerde onder meer het argument dat de KLM nog steeds met
particulier kapitaal werkte, hetgeen publieke controle uitsloot. Alsof dat ka
pitaal nog 'werkzaam' zou zijn zonder overheidssteun en -garanties!
Opmerkelijk afzijdig bleef de Kamer bij de alarmerende mededeling van
Spitzen dat rekening gehouden moest worden 'met de mogelijkheid, dat
verschillende factoren, die de stormvloedstanden veroorzaken, zullen sa
mentreffen in een mate, die nog niet is waargenomen'. Eerder had hij dit
risico gebagatelliseerd, hoewel het rapport van de Stormvloedcommissie
(1939) gewaarschuwd had voor het gevaar dat stormvloeden de dijken van
het benedenrivierengebied, de zuidwesthoek van Zuid-Holland, zouden
wegspoelen. Enkel CHU-woordvoerder Kolff, zelf oud-voorzitter van een
waterschap, sprak de minister vermanend toe. Het ging hier om 'ons naakte
bestaan'. Hij wenste met spoed een oplossing, waarbij 'soberheid noch be
zuiniging' enige rol mochten spelen. 'Gebeurt dit niet, dan zullen wij ons
naderhand bitter beklagen.' Omineuze en profetische woorden.
Het besluit om de gratis veerdiensten over de Westerschelde af te schaf
fen bracht enorme opwinding in Zeeland en in de beide Kamers teweeg. Die
gratis veerdiensten dankten de Zeeuwen aan de angst dat Zeeuwsch-Vlaan
deren zich te zeer op België zou oriënteren en aan het meeleven met de
enorme schade als gevolg van oorlogshandelingen. De Eerste Kamer over
trof de collega's van de overzijde in vasthoudend verzet en nam een motie
van 'bijna-afkeuring' aan, luidende dat men 'wederinvoering van veergel
den thans betreurt', overwogen hebbende 'dat de Minister niet aannemelijk
heeft gem aakt, dat dit voornemen der Regering verenigbaar is met de
toezegging door de Regering nog in 1945 en 1946 aan de bevolking van
Zeeuwsch-Vlaanderen gedaan'. Spitzen verminderde de hoogte van de ta
rieven maar bleef bij het principe dat tolheffing hier gerechtvaardigd was.
Ook zijn beleid ten aanzien van de uitgifte van pachtboerderijen in de
Noordoostpolder zinde de Kamer niet. Mede onder druk van Lieftinck wer
den eerst en vooral grote bedrijven uitgegeven, waarbij de belofte aan de
voormalige polderwerkers, de zgn. pioniers, dat zij als eersten in aanmer
king zouden komen voor een bedrijf, in het gedrang kwam. De eisen van
'boeren-vakmanschap', van een voor de tijdgeest typerend paternalistisch
karakter, sloot een belangrijk gedeelte van deze pioniers uit. Spitzen hield
vol dat de uitgiften volgens de officiële normen plaatsvonden. Uiteindelijk
bleek dat van de 743 pioniers slechts 54% een pachtboerderij wist te verwer
ven en dat er slechts 1473 boerderijen werden uitgegeven, terwijl aanvanke
lijk 1672 bedrijven het streven was. Vooral de confessionele partijen had
den zich sterk gemaakt voor de kleinere boeren. '(...) men legde toch deze
polder niet droog om een beperkt aantal pachters een zeer ruim inkomen te
verstrekken?', aldus Engelbertink (KVP).
De waterschappen hadden het financieel m oeilijk, maar ondanks aan
dringen van de Kamer hield Spitzen vast aan het adagium: 'wien water
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deert, die water keert', en was hij slechts bij uitzondering bereid een enkel
waterschap financiële steun te verlenen. In al deze kwesties, de waterstaats
werken, de miljoenensteun voor de KLM, de veerdiensten over de W ester
schelde, de uitgifte van pachtboerderijen en de waterschappen had Spitzen
een grommende kamermeerderheid tegenover zich, maar wist hij een beet
te voorkomen. Verreweg de meeste steun kreeg hij van de PvdA, met name
van woordvoerder Posthumus. Naar de redenen voor deze opvallende en
consequente steun kunnen we slechts gissen. O nvoorw aardelijke steun
voor Drees en de overal aanwezige Lieftinck? Voorkeur voor een uitgetre
den katholiek, die op een cruciaal moment in het kabinet de zijde koos van
de PvdA-bewindslieden toen deze niet bereid waren het groene licht te
geven voor een tweede politionele actie? Een 'verwant' departement dat
leiding gaf aan publieke werken en voorheen door Vos bestuurd was? Mede
op aandringen van de Kamer voerde Spitzen overigens een forse reorgani
satie door, waardoor de efficiency vergroot en het aantal ambtenaren ver
kleind werd.
Ondanks een reeks botsingen met de meerderheid van de Kamer, over
heerste de waardering voor Spitzens ministerschap. Zijn kennis van zaken
was boven elke twijfel verheven en bij zijn vertrek roemden de senatoren
zijn 'uitstekend verzorgde schrifturen van voorbereiding, waarin hij zijn
denkbeelden zonder terughouding deed blijken'. Eén keer kreeg hij het ver
wijt te horen dat zijn departement te 'gesloten' was, te weinig informatie
verschafte over de plannen. Bij de volgende begroting bleek dat verwijt niet
aan dovemansoren gericht, hoewel Drees en Lieftinck hem afgeraden had
den de Kamer te zeer tegemoet te komen 'aangezien de Kamer niet bij de
voorbereiding der wetgeving is betrokken', aldus de minister-president, die
alert en diligent de prerogatieven van de Kroon angstvallig bewaakte.
Voorts won Spitzen de sympathie van de politici door zijn bezoeken aan
het veld en door zijn kennelijke bereidheid zich persoonlijk van de proble
men op de hoogte te stellen. Bovendien wist hij door veelvuldig en gedul
dig overleg de uiterst onrustige vervoerswereld te pacificeren en te overtui
gen van de noodzaak van ordening. In de vervoerswereld bestond veel
wantrouwen tegen de overheid, die ervan verdacht werd de Nederlandse
Spoorwegen te bevoordelen.
Blijft de merkwaardige en destijds aanvaarde figuur van een topambte
naar, die tijdelijk tot het ministersambt geroepen werd om vervolgens weer
in de schoot der bureaucratie terug te keren. Bovendien een minister zon
der enige binding met een politieke partij. Partijloze ministers waren des
tijds acceptabel omdat nog de stelregel gold: 'Hoe dichter bij de Kroon, hoe
minder partijm an.’ Bovendien was de macht of invloed van de politieke
partijen c.q. de kamerfracties op bijvoorbeeld de formatie minder dominant.
Het ambtenaar-minister-ambtenaar-curriculum laat zich wellicht verklaren
uit de nogal regenteske sfeer in Den Haag, waar de honorering van het
ministersambt en de ongewisheid van de functie algemeen als 'bezwaarlijk'
golden. Tot het ambt van minister werd je 'geroepen', maar 'roeping' had
den slechts weinigen, behalve dan de sociaal-democraten, voor wie dat ambt
om velerlei redenen begerenswaardig was.
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In alle fasen van de moeizame formatie was In 't Veld de vaste keuze voor
Wederopbouw en Volkshuisvesting, waar hij al enkele maanden tot ieders
tevredenheid zetelde. Jaap Burger rekende hem tot 'die oude sociaal-demo
craten (die) allemaal even braaf (waren)'. 'We hadden drie socialistische mi
nisters vlak na de oorlog: Drees, Vos en In ’t Veld; die rookten niet, waren
vegetariër en waren ook nog geheelonthouder als het even kon. Alleen
maar om aan het Nederlandse volk te tonen hoe netjes ze toch wel waren.'
En vanuit een doorleefd idealisme, zijn we geneigd hieraan toe te voegen.
Stikker, die bijvoorbeeld op Financiën het liefst iemand anders dan Lief
tinck had gezien, noteerde: 'Tegen In 't Veld zijn geen bezwaren.' Evenals
Drees miste hij allure en brille, was hij steeds bereid de coalitieverhoudingen te respecteren en bezat hij het vermogen scherpslijperij te vermijden,
onder meer door zijn innemende omgang en optimisme.
De minister beleed veelvuldig zijn voorkeur voor decentralisatie, zeer tot
genoegen van de kamerleden voor wie de, deels van de bezetter geërfde,
centralistische en bureaucratische verhoudingen onverteerbaar waren, ja
’on-Nederlands'. Door decentralisatie zou de burger meer bij het bestuur be
trokken worden, beter tot zijn recht komen, hij 'voelt zich niet meer uit
sluitend object'. Een harm onieuze volksgemeenschap, waarin ieder zijn
verantwoordelijkheid voor het geheel nam, stond hem voor ogen. Zo zou
den architecten, aannemers, arbeiders en fabrikanten zich moeten vereni
gen in een 'bouwgemeenschap'. En 'een volk, dat aan het appèl op burger
zin niet beantwoordt, (is) op den duur voor de democratie verloren'.
De belangstelling van de PvdA voor de bezetting van Wederopbouw en
Volkshuisvesting had ongetwijfeld te maken met het enthousiasme voor
de 'Wederopbouw', destijds een begrip met een bijna magische en vooral
bindende kracht. Bovendien was het een typisch plandepartement, omdat
de schaarste aan mensen, materiaal en middelen centrale sturing van alle
bouwactiviteiten vergde, waarmee ook conjunctuurpolitieke overwegingen
gemoeid waren. In 't Veld stond onder meer voor de opgave de oorlogs
schade te herstellen en een tekort aan circa 300.000 woningen op termijn
weg te werken. En dat met een departement, dat volgens de kamerleden
niet optimaal en efficiënt functioneerde.
Die klacht werd meer in het algemeen en vooral door CHU, ARP en
VVD geuit, mede om de 'doorgeschoten' overheidsbemoeiing met zijn gi
gantische bureaucratie te diskwalificeren. Ook Hofstra (PvdA) was van oor
deel dat 'nog tal van uitgaven worden gedaan, waaraan in het rijke Neder
land van vóór de oorlog zelfs niet werd gedacht, omdat de uitoefening van
de dienst herhaaldelijk nog steeds spot met redelijke eisen van efficiency’.
Op Wederopbouw en Volkshuisvesting maakte tot in 1949 het triumviraat
Mouton (SG), Van der Meer (DG) en Keiler (voormalig gemachtigde) de
dienst uit, als het bijna 'despotische' College van Algemene Commissaris
sen voor de W ederopbouw. Kamerleden meenden dat 'door ambtenaren
van dit Departement vaak een houding wordt aangenomen alsof bij hen en
niet bij de Minister de eindbeslissing berust'. In 't Veld wenste de klachten
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'niet voetstoots aan (te) nem en’ en achtte ’de zaken (...) keurig in orde’,
maar reduceerde het aantal ambtenaren wel fors tot circa 4000 (was 9000 in
1946). Daarmee had hij zich volgens Algera (ARP) gerevancheerd voor ’de
zeer ernstige kritiek (...) op de gestie van het Departement (...)'.
Vermoedelijk verbeterde de relatie departement - Kamer ook door de in
stelling van een vaste kamercommissie in 1950. Ten Hagen (PvdA) had dat
bepleit: 'Ik ben van mening, dat moeilijk een goed oordeel kan worden ge
vormd, als men niet doorlopend door de Minister, ook eigener beweging,
goed wordt geïnformeerd. Een ander aspect is, dat het grote goed van de
openbaarheid daardoor beter wordt gewaarborgd.’ Hij twijfelde er niet aan
dat in de ’besloten ambtelijke sfeer’ beslissingen 'voortreffelijk voorbereid'
werden, maar door het ontbreken van documentatie en van kennis der mo
tieven, ontging aan buitenstaanders de voortreffelijkheid van een en ander.
In 't Veld had met de instelling van een kamercommissie geen moeite,
maar: 'Ik wil er alleen de aandacht op vestigen, dat dit niet mag betekenen,
dat de Kamer zou willen mederegeren. Daartegen zou ik ernstig bezwaar
m aken.'
Hoewel uit NIPO-enquêtes bleek dat de bevolking de woningnood een
ernstiger probleem vond dan de Indonesische kwestie, kreeg de woning
bouw opvallend weinig aandacht in de troonredes, en bleef met instem 
ming van de Kamer de industrialisatie prioriteit numero één. Voorts han
teerde het kabinet conjunctuurpolitieke argumenten om de bouw te tempo
riseren. De Eerste Industrialisatienota getuigde daarvan: ’De toeneming van
de bouwproduktie is beperkt om te voorkomen, dat na het inhalen van de
achterstand de behoefte aan bouwproduktie op een veel lager niveau zou
komen te liggen en grote, blijvende werkloosheid zou ontstaan.' Tot twee
keer toe dreigde hierdoor een botsing met de Kamer. Met een beroep op de
conjunctuurpolitiek wilde het kabinet niet alleen fors bezuinigen op de post
openbare werken, maar verdedigde In ’t Veld ook een maximale woning
produktie van 55.000 per jaar. Anders voorzag hij al in 1960 een verzadiging
van de woningmarkt.
De 'alomtegenwoordige' Lieftinck vormde met In 't Veld kennelijk een
dermate sterk koppel dat Romme in 1951 een poging deed Wederopbouw
en Volkshuisvesting aan de PvdA te ontfutselen: 'Combinatie IX-A en VII
(begrotingshoofdstukken van respectievelijk In 't Veld en Lieftinck, P FM )
in handen van de PvdA is nogal machtig, maar ik zie geen kans (...).' EersteKamerleden beklaagden zich over de 'zó overheersende invloed' van Lief
tinck, 'dat onder aanvoering van onzen financiëlen nood als zakelijk argu
ment de overige bewindslieden meer dan eens slechts volgzame "medewer
kers" schijnen'. Dat zou funest zijn voor de betrokkenheid van de bevol
king bij de politiek en een gevaar voor de democratie.
Feit is dat Schouten (ARP), Tilanus (CHU) en Andriessen (KVP) bijvoor
beeld de woningnood aanwezen als sociaal en moreel uitermate ernstig pro
bleem , waardoor vele trouwlustige jongeren 'in zedelijke nood' verkeer
den. Zij beklaagden zich dat zulks niet leidde tot verruiming van het bouw
volume voor de woningbouw. De toewijzing van de woningcontingenten
over de provincies wakkerde het 'regionalisme' aan. Evenals bij Verkeer en
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Waterstaat, wezen de volksvertegenwoordigers allereerst en met nadruk op
de nood in hun eigen omgeving en van hun eigen politieke achterban. Van
Dis (SGP) wilde het Betuwse Kesteren-Opheusden en het vissersdorp Ter
Heyde meer woningen geven, 'welker bewoners immers getoond hebben
warme aanhangers en verdedigers te zijn van vorstenhuis en vaderland'.
Toen anderen de moed al hadden opgegeven, omdat In 't Veld geen krimp
gaf, bleef Van der Feltz met pathos de Zeeuwse belangen verdedigen: 'Ik
hecht aan statistieken ('Tart de grouper les chiffres") niet veel waarde.' Wel
wist de Kamer de norm voor de contingentering verbeterd te krijgen. De
'acute woningnood' bleef het uitgangspunt, maar nu bepaalde het aantal
gedwongen samenwoningen van gezinnen met kinderen de norm, welke
voorheen gebaseerd was op extrapolatie van vooroorlogse gegevens.
In 't Veld zelf stelde vast dat zijn vermeende optimisme langzamerhand
'de hoofdschotel van de gedachten wisseling' met de Kamer vormde. Dèt en
zijn gegoochel met moeilijk verifieerbare cijfers en definities, maakte hem
kwetsbaar. Ritmeester (VVD) had hem in één jaar betrapt op prognoses, die
achtereenvolgens de oplossing van de woningnood voorzagen in 1959, 1960,
1962 en 1964 en rekende voor dat er jaarlijks zo'n 60.000 woningen nodig
waren in plaats van de 45.000 h 50.000, die in aanbouw waren. 'Bepaald niet
fair', reageerde de minister: '(...) wanneer de geachte afgevaardigde aan het
rekenen gaat, heb ik altijd moeite hem te volgen, zo ook nu.' Eind 1950 kon
hij melden dat de jaarlijkse produktie de planning ruimschoots overtrof en
dat het woningtekort van 10,8% (31 mei 1947) naar 10,3% gezakt was (1
december 1950).
Nu wisten de kamerleden ook wel dat In ’t Veld vele problemen tegelijk
moest oplossen: tekorten aan mensen en m ateriaal, door devaluatie en
Korea-crisis sterk gestegen bouwkosten en een arbeidsproduktiviteit, die
slechts langzaam steeg naar zo'n 75% van het vooroorlogse peil. Dat laatste
wilde het kabinet aanpakken door prestatiebeloning, het zgn. tariefstelsel,
ruimer toe te passen, hetgeen de Kamer billijkte. Pogingen van de minister
om overspanning van de bouwmarkt tegen te gaan, mede waardoor de
bouw van woningen twee keer zo lang duurde als vóór de oorlog, waren
geen succes. Een en ander deed ARP-senator Tjalma de conclusie trekken
'dat de woningbouw hopeloos is vastgelopen’.
In 't Veld kon niet verhinderen dat met de jaren meer concessies gedaan
moesten worden aan de schatkist, ten koste van de kwaliteit van de wo
ningwetbouw. De gemiddelde inhoud daalde van 306 m3in 1946 tot 282 m3
in 1949, hetgeen de directeur-generaal van het departement nog 22 m3 teveel
vond. De Kamer maakte zich daar zorgen over, ook vanwege de volksge
zondheid (tuberculose). Ritmeester (VVD) wees op 'de vele ongeoorloofde
verhoudingen van de vroegrijpe en veel te wijze kinderen. De schade van
een op zedelijk gebied bedorven jeugd is niet in geld uit te drukken.' Hoe
wel begrip bestond voor de bevordering van de systeembouw, bij wijze van
antwoord op de tekorten aan materialen en vakbekwame arbeidskrachten,
benauwde de eentonigheid daarvan menig volksvertegenwoordiger.
W aar Andriessen (KVP) de systeembouw wilde 'centraliseren' en des
noods aan de gemeenten wilde opleggen, waarschuwde zijn partijgenoot in
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de Eerste Kamer, Kraaijvanger, zelf civiel ingenieur en architect, voor de
aanblik, die er na zestig jaar nog armoedig zou uitzien. In 't Veld, enthou
siast pleitbezorger van systeembouw, sloot de 'esthetische' discussie met de
brave opmerking dat 'de soberheid dikwijls een zuiverder schoonheid te
aanschouwen geeft, dan de opsmuk’. De systeembouw raakte overigens in
het slop toen de minister de overheidssteun beperkte. In 't Veld was opval
lend terughoudend in het opleggen aan de gemeenten van maatregelen, die
zijn streven naar rationalisatie, standaardisatie en normalisatie in de bouw
kracht hadden kunnen bijzetten. Hij respecteerde de gemeentelijke autono
mie door geen systeembouw op te leggen bij de vaststelling van zijn 'Voor
schriften en wenken voor het ontwerpen van woningen' en de unificatie
van gem eentelijke bouwverordeningen.
Een heus conflict dreigde toen de minister de inhoud van particulier ge
bouwde woningen wilde beperken en de huren van woningen groter dan
325 m3 wilde vrijgeven. Romme, de kampioen van de grote-gezinnen-politiek, kwam in de Volkskrant hiertegen in het geweer: 'Wij begrijpen dit
alles niet goed van deze regering met dit program. Het is niet aan te nemen,
dat het laatste woord over deze kwestie reeds gesproken zal zijn.' Ten Ha
gen (PvdA) sprak van 'onwelwillende kritiek': 'Men wil het nog vaak doen
voorkomen of alleen bepaalde partijen gezinspolitiek willen voeren en dit
van een socialistische Minister feitelijk niet te verwachten is (...). Het pro
bleem is thans niet: een grote of kleine woning, maar een kleine woning of
geen woning.’ De minister laveerde bekwaam langs de ideologische klip
pen, door enkele concessies te doen en differentiatie in de grootte van wo
ningen te bepleiten. Een futuristisch pleidooi zolang in geen enkele woningcategorie de achterstand was ingelopen, zoals hij zelf toegaf.
Een zeperd haalde In 't Veld met zijn duplexbeleid. Duplexwoningen wa
ren bestemd voor één gezin, maar tijdelijk geschikt gemaakt voor bewoning
door twee gezinnen, veelal door splitsing in een beneden- en bovenwoning.
Ze waren relatief klein, soms zo'n 140 m3 inhoud, bezaten weinig comfort
en vroegen relatief zeer hoge huren. Derhalve waren ze weinig in trek bij
de w oningzoekenden. Aanvankelijk voorzag de m inister de bouw van
liefst 195.000 duplexwoningen op een totaal van 460.000 voor de periode
1950-1958, maar nog hetzelfde jaar moest hij de prognose neerwaarts bij
stellen op 72.000 duplexwoningen met een onmiddellijk negatief effect op
de oplossing van de woningnood. De KVP vond het best als maar garanties
bestonden voor grote gezinnen en ruimte voor gezinsuitbreiding, want an
ders werd het gevaar van kinderbeperking in de hand gewerkt. Ten Hagen
wilde enkel nog duplex bouwen. Zijn opvallende en kritiekloze steun
leverde hem het verwijt van zelotisme op van de zijde van senator Nij
kamp (KVP). Uiteindelijk werden slechts circa 17.000 duplexwoningen ge
bouwd.
Veel succesvoller was In 't Veld met een maatregel om verkrotting tegen
te gaan en splitsing van woningen te bevorderen. De maatregel, toegejuicht
door de Kamers en uitermate effectief, kostte zóveel dat een suppletoire be
groting het gat in de begroting moest dekken. Ondanks krachtige aandrang
uit de volksvertegenwoordiging bleef het bij een eens maar nooit weer. Hoe
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hoog de nood was, bewijst de aankoop van een aantal wagons door de ge
meente Hilversum in 1949. Deze zouden geschikt gemaakt worden voor be
woning tegen ƒ35 huur per maand. De Nationale Demobilisatie Raad, ge
steund door de Stichting Bond van Oud-stoottroepstrijders, wilde woningen
met wanden van stroplaat en daken van golfplaten laten bouwen voor de
gedemobiliseerden.
In het regeerprogram was een 'rechtvaardige en spoedig door te voeren
verhoging der huurprijzen van huizen' aangekondigd. Desalniettem in
duurde het tot januari 1950 alvorens de Tweede Kamer een ontwerp-Huurwet bereikte, met In 't Veld als eerste ondergetekende. De enorme woning
nood als gevolg van de oorlog en de schaarste had de regering gedwongen
de huren te bevriezen op het peil van 1940. Het kabinet aarzelde lang alvo
rens een huurverhoging van 15% toe te staan, omdat zo'n verhoging on
middellijk doorwerkte in het prijs- en loonpeil en derhalve de exportpositie
verzwakte. Maar tegelijkertijd dreigden de kleine huiseigenaren het slacht
offer te worden van de bevriezing van de huren en bedreigde het huurbe
leid de volkshuisvesting, omdat bij gestegen bouwkosten (300% t.o.v. vóór
1940) de lage huren rendabele exploitatie onmogelijk maakten. In 't Veld
had zich in de REA node bij de 15% verhoging neergelegd, wetende dat 'een
dergelijke lage verhoging het rendabel bouwen ten enenmale onmogelijk
m aakt'.
De PvdA steunde het voorstel omdat naar haar oordeel de beleggers met
deze compensatie voor de lastenverzwaring toch nog een behoorlijk rende
ment konden maken. Dat wekte de gramschap van Gortzak (CPN), omdat
woningexploitatie toch een sociale aangelegenheid behoorde te zijn: 'Zo zal
uit de zakken van de allerarmsten (...) geld worden geklopt.' Voor ARP,
CHU en VVD was de verhoging volstrekt onvoldoende. '(...) een geruisloze
onteigening, een geruisloze belastingheffing', aldus Ritmeester (VVD). Ook
de KVP wilde méér en Romme verdedigde een amendement waarin 20%
toegestaan werd. Namens het kabinet ontried de minister aanneming, en
aangezien intrekking van het ontwerp nog onaantrekkelijker was voor
Romme c.s., nam hij het amendement terug. Een motie-Van Vliet-Romme
droeg het kabinet op om vóór 1 januari 1951 voor een bevredigende com
pensatieregeling te zorgen, nu de fiscale tegemoetkoming de laagste inko
mens èn de grote gezinnen in de kou liet staan. Hoewel de motie zonder
hoofdelijke stem m ing werd aangenomen, bleef een oplossing voor wie
geen of weinig belasting betaalden uit. Blijvende betekenis had de Huurwet
wèl omdat daarin de huurbescherming definitief werd vastgelegd. Beide Ka
mers aanvaardden de Huurwet, welke op 1 januari 1951 in werking trad.
PvdA en KVP stonden ook tegenover elkaar waar het ging om de bevor
dering van het eigen-woningbezit door de overheid, hoewel dit probleem
destijds meer principiële dan praktische betekenis had. De collectieve ar
moede stond bezitsvorming door de lagere inkomens in de weg. De KVP
propageerde dat wèl als instrument tegen de proletarisering van de ar
beiders. De PvdA had geen principiële bezwaren tegen eigen-woningbezit,
waaraan immers elk winstbejag ontbrak, maar beschouwde het collectieve
eigendom in de vorm van woningcorporaties als 'een hogere vorm van
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bezit'. In 't Veld beloofde conform het advies van de staatscommissie-Van
den Bergh (herziening Woningwet) de mogelijkheden te onderzoeken om
kleine spaarders financieel te steunen in hun streven naar een eigen huis.
Tekenend voor de paternalistische, moraliserende en restrictieve sfeer van
de wederopbouwtijd waren de selectiecriteria, waaraan volgens de commis
sie-Bommer een gegadigde voor financiële steun moest voldoen. Hij moest
met zijn gezin geschikt zijn voor eigendom en doelmatig gebruik van zijn
perceel. Een bepaald percentage van de stichtingskosten moest hij uit eigen
zak betalen, maar hij mocht niet te gegoed zijn. Tenslotte diende hij aan
zijn verplichtingen naar behoren te voldoen, onder meer door een voorzie
ning te treffen voor zijn nabestaanden in geval van voortijdig overlijden.
Ook de keuze tussen particuliere of woningwetbouw had in de gegeven
situatie van schaarste en zeer hoge bouwkosten vooral ideologische waarde.
Van Dis (SGP) bond de kat de bel aan door de ambtelijke bureaucratie ver
antwoordelijk te stellen voor de terughoudendheid van de bouwonderne
mers op de markt van arbeiderswoningen. In november 1948 demonstreer
den liefst 3400 ondernemers tegen het woningbouwbeleid, dat te zeer het
particulier initiatief smoorde. De Tweede-Kamerfractie van de KVP vond de
toestand in de bouwerij pas gezond als 'vanuit de particuliere sector weer
een groot deel van de woningbouw wordt gefinancierd en verzorgd'. De
KVP-specialisten in de Eerste Kamer, Kraaijvanger en Nijkamp, vlogen el
kaar over deze kwestie publiekelijk in de haren. In 't Veld ontsnapte tijdens
dit debat 'een erge ketterij'. 'Waarom zouden we niet kunnen uitkomen
zonder particuliere woningbouw?' Zijn partijgenoten begrepen niet dat hij
desondanks een gunstiger regeling trof voor de particuliere bouw en exploi
tatie, die altijd op winst uit waren en waarvoor geen garanties bestonden
voor een sociaal en technisch verantwoord beheer. Door een bescheiden ondernemersrisico in te bouwen in de Premieregeling woningbouw-1950, wist
hij zijn geestverwanten binnen boord te houden. Woudenberg (PvdA) ver
weet hem 'een opportunisme, dat mij niet lijkt'.
De begroting voor 1949 bevatte een denderende verrassing: de uitgaven
waren met circa ƒ200 miljoen teruggebracht naar ƒ171.492.568. Op aandrang
van Lieftinck waren de rijksvoorschotten voor de woningwetbouw ge
schrapt en moesten de gemeenten derhalve zelf de kapitaalmarkt op. Met
zo'n ƒ30 miljoen rijksgeld zou een bouwvolume van ƒ200 miljoen aan wo
ningwetbouw verzekerd zijn. Deze kunstgreep verdedigde Lieftinck met de
argumenten: verlichting van de druk op de rijksuitgaven en beheersing
van de inflatie. Het parlement had het er moeilijk mee en betwijfelde of de
bereidheid van de kapitaalverschaffers om in woningwetbouw te investe
ren voldoende zou zijn. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht,
maar de afhankelijkheid van de wisselvallige kapitaalmarkt liet zich al bij
de begroting voor 1951 gelden. In 't Veld: 'Vooral de moeilijkheid van de
kapitaalvoorziening (...) in het bijzonder voor de woningwetbouw is een
onderwerp dat de ondergetekende grote zorg baart.' Terecht, zoals de perio
des van kapitaalkrapte steeds bewezen.
Te midden van alle hectiek en kommer rond de wederopbouw, de Indo
nesische kwestie, de Koude Oorlog en de Korea-crisis, waren de voorafgaan-

F.J.Th. Rutten,'een professorale excellentie'

de kabinetten er niet in geslaagd de wetgeving geheel te zuiveren van Duit
se, veelal autoritaire en centralistische smetten. De Staten-Generaal was dat
een doorn in het democratische oog. Zo voltrok zich de wederopbouw op
basis van KB F 67, door Van Poelje en Van Wijnbergen aangemerkt als 'een
summiere en enigszins autoritaire doch ongetwijfeld doelmatige, regeling'.
Een College van Algemene Commissarissen beschikte over zulke vergaan
de bevoegdheden, dat Oud van verlichte despoten sprak. In 't Veld, over
tuigd communalist, maakte begin augustus 1948 hieraan een eind door be
voegdheden aan de gemeentebesturen over te dragen. De Wederopbouwwet
uit 1951, goeddeels ontleend aan een ontwerp van de VNG en het Ne
derlands Instituut voor Volkshuisvesting van Stedebouw (NIVS) bezegelde
de decentralisatie en haalde onder goedkeuring van de Kamers het Staats
blad. Wèl hadden de Kamerleden nog wat gesputterd over de late indiening
van het wetsontwerp dat bovendien slechts tot 1-1-1953 van kracht zou zijn.
Maenen (KVP): ’De indruk is gewekt, dat het Departement wel een regeling
bij de wet wenste, maar pas nadat een en ander zijn beslag had gekregen.'
Van Poelje en Van Wijnbergen wezen erop dat de departementale voorbe
reiding van de wet dertig maanden had gevergd, de parlementaire behande
ling negentien maanden, zodat de ontstaansgeschiedenis langer was dan de
beoogde geldigheidsduur van dertig maanden. De wet zou overigens aan
zienlijk langer van kracht blijven, zoals zovele 'tijdelijke' voorzieningen.
De Voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en streekplannen be
vatte volgens de Kamers nog teveel centralistisch bezettingsrecht, maar om
dat de regeling maar tot 1-1-1952 zou gelden, slikten zij het ontwerp. Het
duurde uiteindelijk tot 1965 eer de Wet op de Ruim telijke Ordening in
werking trad.
Alles bijeen was In 't Veld zeker geen krachtfiguur, maar krachtig ge
steund door zijn geestverwanten in beide Kamers en gedekt door de alom
tegenwoordige Lieftinck, kon hij met innemende platitudes hier en wat
concessies daar goed overeind blijven en zelfs waardering oogsten. Een ver
zoenende optimist, loyaal aan de doelstellingen van het kabinet, waardoor
de volkshuisvesting ondergeschikt bleef en de infrastructurele opbouw
traag verliep, maar ook een minister die door zijn overdracht van bevoegd
heden aan de gemeenten hun 'rechten' deels herstelde. Helemaal goed zou
het na 1945 met de gemeentelijke autonomie niet meer komen.

F.J.Th. Rutten, ’een professorale excellentie'
Pas op het allerlaatste moment liet formateur Van Schaik zijn partijgenoot
op OKW vallen ten gunste van de tegenspartelende prof. dr. F.J.Th. Rutten.
Bovendien had Van Schaik niet de tijd gevonden om zelf Gielen hiervan
op de hoogte te stellen, zodat Rutten deze onaangename boodschap moest
overbrengen. De PvdA was zeer verheugd over deze ingreep omdat Gielen
de 'actieve cultuurpolitiek' van zijn voorganger, Van der Leeuw, een doorbraak-theoloog, goeddeels had geliquideerd onder meer door twee directeuren-generaal met duidelijke 'vernieuwings'-am bities te ontslaan. Met
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Rutten kreeg OKW de eerste bewindsman met een wetenschappelijke be
langstelling voor pedagogische en didactische problemen, bovendien, even
als De Quay, één van de eerste wetenschappelijk geschoolde psychologen en
anders dan zijn wat geborneerde en provinciaalse voorganger een non-conformist met kennis van de onderwijsstelsels in het buitenland. 'Een profes
sorale excellentie, die nog voor kort een excellente professor was', zo ver
welkomde een kamerlid hem.
Tot zijn wetenschappelijk repertoire behoorde de 'participerende obser
vatie’, en zo beleefde en bedreef hij ook de politiek. Journalisten van Paraat
beschreven hem als volgt: 'Prof. Rutten, die in een debat soms de indruk
maakt van iemand die hardop staat te denken, en er zich maar nauwelijks
van bewust is, dat er stenografen zijn, die ieder woord voor de geschiedenis
hebben vast te leggen.' En: '(...) men kan niet ontkennen dat het een frisse
figuur is. En evenzeer een man die niet gewend is en niet van plan is om
aan bepaalde politieke leibanden te lopen. (...) zijn optreden (is) ontwape
nend.' Bij gelegenheid van de behandeling van een wijziging van de Lageronderw ijswet van 1920, waarover de eindstemming veiligheidshalve en
kele dagen werd aangehouden voor een voorafgaande en grondige controle
op oneffenheden als gevolg van de vele veranderingen en amendementen,
schreef Het Vrije Volk: 'Deze, overigens achtenswaardige en kundige be
windsman, geeft altijd wel enige reden tot hilariteit. Op hem rust het nood
lot, dat de parlementaire procedure hem strijk en zet parten speelt.'
Naar het optreden van Rutten werd met spanning uitgekeken, bij de
KVP met enige argwaan en reserves omdat hij verdacht werd van doorbraak-sympathieën, terwijl de PvdA hoopte weer de draad te kunnen op
pakken, waar Gielen deze gebroken had. De minister liet in zijn eerste be
groting de onzekerheid voortduren, hoewel zijn beeldspraak een buiging
naar het particulier initiatief bevatte: 'De overheid wil ook bij de beharti
ging van onderwijs en beschaving (...) niet zijn gelijk een wagon, die zich
trekken laat, nog minder gelijk een rem op de trein; zij wil op de locomotief
de machinist de nodige hulp verlenen, vooral om het vuur te stoken.'
Romme had hem al bij de algemene beschouwingen de wacht aangezegd
door niet mis te verstane éloges op Gielen en: ’(...) met andere woorden dat
naast de kortst mogelijke stagnatie (...) geen sprake zal zijn van mutatie in
dat beleid'. Pater Stokman, een zeer gezaghebbend KVP-kamerlid, onder
meer door zijn uitstekende relaties met het episcopaat, herinnerde Rutten
bij de begrotingsbehandeling nog eens aan de uitdrukkelijke wens van
Romme. Evenals zijn partijgenoot Van Velthoven in de Eerste Kamer, be
wierookte hij het werk van Gielen, hetgeen in de PvdA-pers 'hier en daar
een beetje onheus tegenover de huidige bewindsman' gevonden werd.
De PvdA daarentegen verweet Gielen gebrek aan voortvarende leiding
aan de culturele vorming van het volk, en zag het liefst een staatssecretaris
daarmee belast, bij voorkeur uit PvdA-kring naar later bleek. Volgens de
PvdA heerste er 'een chaos (...) op het terrein van het schoolwezen'. Frac
tiewoordvoerder Van Sleen (PvdA) zei het zo, verwijzend naar het streven
naar 'vernieuwing’ in het onderwijs: '(...) van inlossing van de schone be
loften is nog niet veel terecht gekomen.' Hij keek verlangend uit naar 'een
680

F.J.Th. Rutten, 'een professorale excellentie’

logisch opgebouwd onderwijsstelsel, waarin de overheid metterdaad de cul
turele opvoeding van ons volk van de kleuterleeftijd af tot de volwassen
leeftijd toe voor haar rekening gaat nemen'. Tj. Krol (CHU) meende dat
Rutten over nogal wat 'krijgskunde' moest beschikken, wilde hij de uiteen
lopende opvattingen van KVP en PvdA met elkaar kunnen verzoenen.
Rutten kwam zijn geestverwanten in de Staten-Generaal tegemoet door te
ontkennen dat een principiële koerswijziging aanstaande was, hoewel 'het
eigene ook hier van invloed (zal) zijn'. CPN-senator Schoonenberg zeepte
de PvdA deze tegenvaller in: 'De heer Gielen, waarvan men zou willen
doen geloven, dat hij als zoenoffer gevallen is, is teruggekeerd in de per
soon van Minister Rutten.' Feit is dat de PvdA geen 'eigen' staatssecretaris
kreeg voor een activering van de cultuur-politiek. J.M.L.Th. Cals (KVP)
werd begin 1950 tot staatssecretaris benoemd en zou in het gemeen overleg
met de Staten-Generaal nauwelijks een rol spelen.
Over de grenzen van pacificatie en verzuiling heen, bestond er in de
Staten-Generaal consensus over de noodzaak van vernieuwing van het
onderwijs naar vorm en inhoud. Het onderwijs was te intellectualistisch,
deed te weinig aan karakter- en burgerschapsvorming, kende overladen
programma's, selecteerde verkeerd, deed te weinig recht aan de individuele
behoeften en de leefwereld van het kind, kwam te weinig tegemoet aan
hetgeen de voorgenomen industrialisatie allereerst vergde: goed geschoolde
arbeidskrachten, was 'een nutteloze dagelijkse kwelling voor de leerlingen'
met leerstof die 'in het maatschappelijk leven een overbodige ballast blijkt
te zijn'. Peters (KVP) noemde het 'klaarstomen' voor het voortgezet onder
wijs 'bijna een misdaad'. Hij maakte bezwaar tegen de schier monopolisti
sche positie van de 'kooplui in leerstof'. Een preventieve didactische con
trole op schoolboeken en leermiddelen door de overheid, achtte hij wense
lijk met het oog op de vernieuwing van het onderwijs.
Van Sleen (PvdA) hekelde het percentage doublures op gymnasia en
HBS-en: 50% haalde de eindstreep niet en 75% doubleerde. Het voortgezet
hoger en middelbaar onderwijs (vhmo) produceerde 'een massa mislukke
lingen die daar nooit hadden mogen komen'. Hij schreef dat deels toe aan
het feit ‘dat het witte boord in hoog aanzien staat en men voor de overall,
ook van een uitnemend vakman, de neus optrekt’. Merkwaardig genoeg
trok de PvdA niet ten strijde tegen het opzichtige ’standen-karakter’ van het
bijzonder onderwijs. Zelf bewaar ik nog levendige herinneringen aan mijn
lagere school, St. Bonifacius in Rijswijk (ZH), welke in twee helften ver
deeld was: een relatief luxe-uitgevoerde voor de dóórstudeer-leerlingen en
een armetierige rechterhelft voor de ’gedoemden’ tot handenarbeid. Fortanier-de W it (VVD), bijgenaamd ’de rode onderwijzeres', wenste het onder
wijs dienstbaar te maken aan het VDB-ideaal: gelijke kansen voor iedereen,
maar: '(...) de natuurlijke ongelijkheid in capaciteiten, die nu eenmaal van
geboorte af tussen de mensen bestaat, ook bij volkomen gelijke ontwikke
lingskansen, (zal) aanleiding (...) geven tot klassenvorming, gebaseerd op
psychische kwaliteiten. Een natuurwet kan men nu eenmaal niet verande
ren.’ Krol (CHU) citeerde met enige gretigheid een artikel waarin al die ver
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heven beschouwingen over onderwijsvernieuwing afgedaan werd als 'ijdel
gezwam '.
Rutten kon zich uitstekend vinden in de klaagzang van de Kamers over
de kwaliteit van het onderwijs. Ook hij sprak van 'diploma-aanbidding', en
wilde psychologische tests ter verbetering van de veelal negatieve selectie.
Helaas ontbrak het geld daarvoor. Maar hij wilde zich tegelijkertijd niet be
zondigen aan 'staatspaedagogiek', een term die destijds nog sterk belast was
door het N azi-verleden en door de totalitaire 'volksopvoeding' in OostEuropa. Weinig meer dan de verzuilde pedagogische centra steunen, onder
meer ten behoeve van vernieuwingscursussen voor leerkrachten, had hij
niet te bieden. Zelfs geld voor het nijpende tekort aan scholen en voor een
verbetering van de salarissen van de leerkrachten was hem in het strakke
Lieftinck-keurslijf niet gegeven.
De Kamers maakten zich ernstig zorgen over de deplorabele toestand van
het lager onderwijs: 'Reeds nu is de nood groot vanwege het tekort aan on
derwijzers, aan gebouwen en aan leermidddelen. Deze nood zal klein zijn
in vergelijking met die, welke in de jaren 1952, 1953 en volgende in verband
met de sterke stijging van het aantal geboorten zal ontstaan (...).' De mi
nister erkende dat het tekort aan scholen zo'n 800 beliep, maar het gebrek
aan personeel en materiaal maakte een snelle verbetering onmogelijk. Voor
de incidentele naoorlogse geboortengolf wilde hij geen structurele maatre
gelen nemen. Hij dacht eerder aan een verhoging van het klassegemiddelde
(circa 45 leerlingen destijds), aan een rouleersysteem of verschuiving van de
toelatingsleeftijd. Rutten bagatelliseerde de tekorten, en het overleg met de
Kamers leek sterk op een welles-nietes-spelletje. De Staten-Generaal liet het
bij gepruttel en waarschuwingen, maar legde zich neer bij de prioriteiten als
industrialisatie en herbewapening. Dat laatste bracht Gortzak tot het verwijt
dat er 'niet gebouwd wordt aan de jeugd, maar vernield en vernietigd' zo
lang de regering blijkbaar liever kazernes dan scholen bouwde. De CPN liet
geen gelegenheid voorbijgaan om 'een waarlijk democratische regering',
stoelend op de arbeidende massa, te bepleiten. Van Sleen (PvdA) wist in een
slecht bezette Kamer een motie aangenomen te krijgen (35 vóór, 31 tegen)
ten gunste van de gehuwde onderwijzeres voor wie de huwelijkse staat een
reden tot ontslag was. De minister gaf evenwel geen uitvoering aan de mo
tie en beriep zich op de behandeling van het vraagstuk van de gehuwde
ambtenares door Binnenlandse Zaken.
De arbeidsvoorwaarden voor de onderwijsgevenden waren allerbelab
berdst. In 1945 verdiende een ongehuwde onderwijzer ƒ25 per week, terwijl
een ongeschoolde gehuwde arbeider ten minste ƒ31 ontving. De onderwij
zers hadden geen recht op een vakantietoeslag of jubileumgratificatie en de
pensioenen waren erbarm elijk, slechter nog dan die van de ambtenaren.
Gielen had zich sterk gemaakt voor enige verbeteringen en wist eind 1946
een akkoord, de zgn. godsvrede, met de vakbonden te sluiten, waardoor de
rechtspositie van de onderwijsgevenden gekoppeld werd aan die van de
ambtenaren. Bij de eerstvolgende wijziging van het BBRA werd evenwel
een inbreuk gemaakt op dit beginsel van gelijke behandeling, hetgeen de
docenten met duizenden deed demonstreren tegen dit onrecht. Rutten ont682
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kende glashard dat de inbreuk in strijd was met de 'stellige belofte’ van de
regering en ontkende bovendien dat een kabinet een volgend kabinet aan
zijn besluiten kon binden. Hij noemde de voorstellen van de vakorganisa
ties 'irreëel' en betichtte hen van gebrek aan inzicht in de gecompliceerde
m aterie.
Onder aanvoering van Roosjen (ARP) zat de Kamer hem zo op de huid,
dat Rutten zich 'als gehitst wild, dat vermoeider wordt dan de jagers' ging
voelen. Dreiging met moties, aanneming van een kamerbrede motie en een
interpellatie dwongen de minister tot heropening van het overleg, dat hij
overigens weigerde te voeren met door de Kamer gebonden handen. Deze
pertinente weigering riep bij Roosjen het beeld op van 'een figuur, als het
knorrend lid van onze veestapel, dat, wanneer je het aan zijn staart trekt,
juist de andere kant heengaat'. Peters (KVP) had een verklaring voor de
m iskenning van het ambt van onderwijzer: 'Bewust of onbewust wreekt
menigeen als volwassene de oorvijgen, die hij als kleine jongen gekregen
heeft, door een minachting van de onderwijzersstand.' Uiteindelijk wist
Rutten voor een prikje overeenstemming te bereiken: onderwijzers in het
bezit van bepaalde akten van bekwaamheid kregen wat meer, maar alles bij
een kostte deze concessie de schatkist slechts eenvijftiende deel van de aan
vankelijke eisen van de vakbonden. Wel had Rutten de koppeling als een
verworven recht erkend.
De onderwijswetgeving in Nederland leek sinds mensenheugenis op een
bonte lappendeken. Al in 1910 had de zgn. Ineenschakelingscommissie een
betere afstemming en coördinatie aanbevolen. De Duitsers hadden de acht
jarige leerplicht opgelegd en tegelijkertijd het tweejarige voortgezet lager
onderwijs (vglo) in het leven geroepen, bij wijze van vervolgonderwijs op
zes jaar gewoon lager onderwijs (glo). Dat vglo was voor een deel van de
leerlingen een tussenschakel naar algemeen vormend of beroepsonderwijs,
voor een ander deel eindonderwijs. Voor deze jeugd was enkel onge
schoolde arbeid weggelegd. Het vglo had een uitgebreider leerplan dan het
glo, maar was weinig in trek bij de ouders. Gielen had de leerplicht tijdelijk
tot zeven jaar teruggebracht, zevende en achtste klassen als 'surrogaat-vglo'
geïntroduceerd, maar het vglo laten voortbestaan om het een kans op ont
plooiing te geven. Inhoudelijk, dus voor wat betreft leerstof en leerm id
delen, verkeerde het vglo nog in de experimenteerfase. Van Sleen had bij
amendement de zevende en achtste klassen uit de wet weten te verwijderen
ten gunste van het vglo; een 'draak van een amendement' volgens Roos
jen, omdat eenvoudigweg onvoldoende vglo-scholen voor handen waren,
waardoor vele leerlingen na de zesde klas geen onderwijs meer zouden
'genieten’. Het amendement was aangenomen als gevolg van absentie van
vele kamerleden.
Rutten stelde de leerplicht wederom op acht jaar, maakte het amendement-Van Sleen ongedaan èn wenste een voorbereidende klasse bij het nij
verheidsonderwijs in te voeren, onder meer om de werfkracht daarvan te
vergroten. De industrialisatie kon immers niet slagen zonder voldoende ge
schoolde arbeidskrachten. Merkwaardig genoeg meldde Rutten zijn colle
ga's in de ministerraad dat hij op hoofdzaken overeenstemming had bereikt
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met de onderwijsspecialisten, terwijl later het tegendeel het geval bleek. Hij
ontmoette forse, deels principiële tegenstand van een geënerveerde kamer
meerderheid.
Vooral Van Sleen (PvdA) liet zich gelden en maakte gretig gebruik van
'kroongetuige' Gielen, die in een artikel in het Limburgs Dagblad de voor
standers van het vglo van munitie had voorzien. Van Sleen zag in het vglo
een voorafschaduwing van de zgn. m aatschappijschool 'om dat toch het
doel van de school is, zowel sociaal als psychologisch gezien, een brug te
vormen tussen de zesklassige lagere school en het leven in de m aatschap
pij'. In de verre toekomst was incorporatie van het nijverheidsonderwijs in
een vierjarige maatschappijschool gewenst. Kortom, hij propageerde al wat
later 'm iddenschool' en 'basisvorm ing’ ging heten, daarbij krachtig ge
steund door Peters. Tilanus verweet Van Sleen het afreageren van een
’vglo-complex’ en keurde het beroep op de autoriteit van Gielen af. Deze exminister had de goede gewoonte om zich niet uit te spreken over het beleid
van zijn opvolger niet geëerbiedigd.
De voorbereidende klasse aan de ambachtsschool, waarmee Rutten al met
zes scholen experimenteerde, kon evenmin genade vinden in de ogen van
een meerderheid in de Tweede Kamer, ondanks steun van de voltallige mi
nisterraad, van de Onderwijsraad en van de grootst mogelijke meerderheid
van de Stichting van de Arbeid. Terpstra (ARP) vertolkte het algemeen ge
voelen, dat het belang van het kind niet ondergeschikt gemaakt mocht wor
den aan de industrialisatie: 'Men onthoude toch het zó jonge kind met zijn
rijke en levendige fantasie zijn jeugd niet door het (...) op twaalfjarige leef
tijd reeds het voorportaal van de fabriek in te drijven.’ Peters sprak van een
'koekoeksei, dat de Commissie-Goote in het vinkenestje van dit ontwerp
heeft gelegd’. Terpstra wees bovendien op een principieel bezwaar: de kin
deren zouden voor een belangrijk deel neutraal onderwijs moeten volgen:
’Het nog maar 12 jaar oude kind wordt door de Minister gerukt uit deze
vertrouwde intieme sfeer (van het bijzonder onderwijs, PFM ), die het juist
op deze leeftijd nodig heeft (...).' De Eerste Kamer vond evenwel dat aan de
overzijde ’te uitsluitend de Lager-onderwijswereld aan het woord' was ge
weest en nam tot vreugde van de minister een breed gesteunde motie ten
gunste van de voorbereidende klassen aan.
Cramer (PvdA) deelde niet de vrees van zijn partijgenoot Van Sleen dat
de vglo-school een 'bezinkselklasse en vergaarbak' dreigde te worden als ge
volg van het stelsel-Rutten: 'In onze zo gecompliceerde maatschappij dreigt
juist deze groep op grond van haar relatief intelligentiepeil het kind van de
rekening te worden, terwijl de hierdoor ontstane labiliteit (...) weer een
haard van onrust en onevenwichtigheid in ons maatschappelijk bestel kan
worden. Onze democratie staat of valt daarom mede, of wij er in zullen sla
gen deze grote, normale groep van onze bevolking, de algemene vorming
en burgerzin bij te brengen, die zij zozeer van node heeft (...). Uit deze
uiterst labiele groep worden de klanten voor de Voogdijraad, Pro Juventute
en andere instellingen op sociaal en justitieel gebied gerecruteerd. (...) Het is
dat deel van de Nederlandse jeugd, voor wie na het verlaten van de lagere
school het driften- en instinctleven hoogste "norm" is.' Door leerlingen na
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enkele doublures al na de vijfde klas tot het vglo toe te laten wilde hij
althans 'een deel van de asphaltjeugd voor maatschappelijke en geestelijke
ontreddering’ behoeden.
Een m eerderheid van KVP en PvdA wilde het stelsel-Rutten enkel als
overgangsregeling in de wet opnemen. Het stelsel-Van Sleen, zes jaar glo,
waarna twee jaar vglo voor elke leerling, zou op een nader te bepalen da
tum regel worden. Bovendien nam een meerderheid van KVP, ARP en
PvdA een motie aan die de bestaande zes klassen voor voorbereidend on
derwijs aan ambachtsscholen bij wijze van experiment toestond, maar uit
breiding belette. Voorts vroeg de motie om een 'wetenschappelijk verant
woord plan van onderwijsvoorzieningen' om te komen 'tot een sluitend
geheel ter uitvoering van de achtjarige leerplicht'.
Peters legde uit waarom de Kamer zo gehecht was aan een dergelijk plan,
zoals dat in Zweden wèl bestond: 'Vanaf het ogenblik, dat men het eens ge
worden is over een groot, alle geledingen omvattend, plan (...) komen de
veelvuldige ruzies in ons Parlement, maar vooral daarbuiten, als het gaat
om onderwijsaangelegenheden, niet meer voor. Bij de indiening van dit
wetsontwerp hebben wij gezien, dat ieder die er direct bij betrokken is ge
weest, gebombardeerd werd met rapporten, brieven, telefoontjes enz. Bijna
elke groep verdedigt bijna uitsluitend haar eigen standje, maar iemand, die
het geheel daarbij in ogenschouw neemt, is een zeldzaamheid. Ook hier is
aan de hand van zo'n plan een zekere pacificatie mogelijk.'
De motie-Peters-Van Sleen kreeg een bijzondere plaats in de parlem en
taire geschiedenis, omdat daarmee het plan-Rutten (1951) verwekt werd,
een 'Mammoetje' door Cals later tot volwassenheid gebracht (1963), maar
nadien weer ingevroren ten gunste van de zgn. basisvorming. Tilanus had
zich erover verbaasd dat 'warme voorstanders van het vrije onderwijs’ hun
naam aan de motie hadden gegeven. In de motie waren 'de politieke opvat
tingen van de heer Van Sleen welke gaan in de richting van planpolitiek,
Staatsbem oeiing en Staatsinm enging (...) neergelegd’. De Volkskrant was
'onder de indruk van de onbezwaardheid des gemoeds, waarmee de minis
ter van Onderwijs zich tegenover de inhoud der beide moties heeft gesteld.
(...) hij meent, aan de voornaamste wensen der beide Kamers tegelijk te
kunnen voldoen’. Inderdaad wekte het verbazing dat Rutten twee moties
van duidelijk uiteenlopende, ja elkaar uitsluitende strekking, zonder meer
omarmde. In de Eerste Kamer daarover aan de tand gevoeld, verklaarde hij
de voorbereidende klassen geleidelijk te willen invoeren, maar tegen een
verhoogd tempo bestond 'op zichzelf geen bezwaar'. Zelfs een beperkte in
greep in de onderwijswetgeving had Rutten enkele kleerscheuren bezorgd.
De schoolstrijd was dan wel beslecht en de debatten over de gelijke be
deling van het openbaar en bijzonder onderwijs kenmerkten zich dan wel
door een geest van pacificatie, maar een en ander kon niet beletten dat ach
terhoedegevechten de traditionele tegenstelling links tegenover rechts weer
tot leven brachten. PvdA, VVD, en CPN maakten zich tot tolk en pleitbezor
ger van het streven van de vereniging 'Volksonderwijs’ en de 'M aatschap
pij tot Nut van ’t Algemeen’ om de beheersvorm van het openbaar onder
wijs grondig te veranderen. Regionale besturen met daarin voorstanders
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van het openbaar onderwijs zouden het overheidsbeheer moeten overne
men en de invloed van de ouders binnen het openbaar onderwijs zou moe
ten toenemen. Zo hoopten ze de relatieve achteruitgang van het openbaar
onderwijs tot staan te brengen. Rutten leek daar aanvankelijk wel oren naar
te hebben en ook de CHU toonde zich niet afkerig. Tilanus c.s. zag een mo
gelijkheid het openbaar onderwijs te verbijzonderen in christelijk-nationale
geest.
Pater Stokman (KVP) zette evenwel de confessionele stekels overeind.
Het wezenskenmerk van het openbaar onderwijs was nu eenmaal het over
heidsgezag. Dat gezag kon moeilijk overgedragen worden aan een minder
heid van het volk, welke geen bijzondere neutrale scholen wilde oprichten,
zolang het openbaar onderwijs door zijn 'alomtegenwoordigheid' zich in
een voordeliger startpositie bevond dan het bijzonder onderwijs. De liberale
senator W endelaar, oud-voorzitter van 'Volksonderwijs' bracht een ernsti
ge grief van het openbaar onderwijs onder de aandacht: 'Kan men volhou
den, dat een openbare school, die bestuurd en gediend wordt door voorstan
ders van de bijzondere school, gekoesterd wordt door die warmte en liefde,
welke de bijzondere school in vele gevallen zo tot zegen strekken? Immers
neen; welnu dan wordt de openbare school onrecht aangedaan.' Ook deze
kwestie bleef onder Rutten onopgelost.
Wel wist Rutten zonder noemenswaardige tegenstand van links de subsi
diëring van het vhmo te verhogen van 80% naar 95%, maar in het nijver
heidsonderwijs woei 'in verreweg de meeste gevallen de kille wind van het
neutrale onderwijs', aldus oud-minister Terpstra (ARP). Een volledige fi
nanciële gelijkstelling zou de schatkist te zeer belasten, hetgeen de confessi
onele woordvoerders óók wisten. 'Hij (Rutten, PFM ) moge echter beden
ken, dat, indien hij niet slaagt, hij tevens aan het bijzonder onderwijs ont
houden heeft, waarop het recht heeft’, aldus Lucas (KVP).
Inzake het hoger onderwijs kon Rutten op een tweetal prestaties bogen.
Hij legde de basis voor een tweede Technische Hogeschool in Eindhoven en
hij loodste het wetsontwerp Bevordering van Zuiver Wetenschappelijk On
derzoek door de Kamers. De Kamer vreesde een concurrentiestrijd tussen
de organisatie en de universiteiten en dwong de minister de taakomschrij
ving te wijzigen, waardoor het primaat van het wetenschappelijk onder
zoek bij de universiteiten bleef. Bovendien moest de minister beloven dat
de kosten van ZWO niet verhaald zouden worden op de universiteiten en
hogescholen. Rutten waarschuwde overigens met klem voor een onder
schatting van de geesteswetenschappen, die ook steun behoefden: '(...) hoe
veel makkelijker spreekt men over de mogelijkheden van nuttige toepas
sing der atoomenergie dan dat men het psychologische en politieke pro
bleem juist stelt van een mensheid, die met die nieuwe gegevens moet le
ren leven.'
Sedert Thorbecke had gestipuleerd: 'Kunst is geen Regeringszaak, de Re
gering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’, had de Kamer niet meer
gediscussieerd over het kunstbeleid. Een nota van Rutten bood haar de ge
legenheid daartoe. De vraag was wat precies de taak van de overheid was, of
er voldoende geografische en sociale cultuurspreiding bestond en in hoe686
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verre kunstenaars financieel gesteund moesten worden. Ook hier geldt 'ni
hil novi sub sole' voor wie de actuele kunstdebatten volgt. Bernard Verhoe
ven (KVP), een gerespecteerd dichter en cultuurfilosoof, voegde een nieuwe
dim ensie aan het debat toe: de w enselijkheid van 'culturele defensie'.
'Weinigen onder ons waren niet bereid de enorme premie van de vrijheid
te betalen, die de defensie van ons vordert. Hoe weinigen zijn echter bereid
met dezelfde gewetensvolheid die andere premie voor de vrijheid te beta
len, die de cijnspenning is voor de kunst.’ In zijn ogen was de kunstenaar
'zolang de democratie nog vrije zelfbestemm ing wil zijn (...) een sterke
waarborg voor de democratie’. Rutten stelde zich vrij traditioneel op door
de taak van de overheid zeer afstandelijk te duiden en overigens een beroep
te doen op het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties voor een
royaal mecenaat. Voor cultuurspreiding was weinig geld en enkel erkende
kunstenaars konden van overheidswege gesteund worden.
Rutten liquideerde de perszuivering, waarvan de reclamebureaus ver
schoond waren gebleven, ongetwijfeld tot genoegen van het duo Kortenhorst-Romme. Rutten liet het radiovraagstuk rusten, hetgeen de facto een
restauratie van de vooroorlogse, verzuilde verhoudingen begunstigde.
Alles bijeen heeft Rutten geen potten gebroken en voornamelijk op de
winkel gepast. Een winkel van Sinkel naar het oordeel van de Staten-Gene
raal, maar voor investeringen, waardoor de winkel tot een moderne super
markt kon uitgroeien, ontbraken eenvoudig de middelen. Althans de poli
tieke prioriteiten lagen nu eenmaal elders: bij de industrialisatie en de her
bewapening. Evenals bij Verkeer en Waterstaat en Wederopbouw en Volks
huisvesting zien we hier voornamelijk temporisering van de infrastructu
rele opbouw. In het onderwijs was bovendien sprake van rechtsherstel in de
vorm van restauratie van vooroorlogse verhoudingen, ja zelfs van verster
king van de verzuilde structuren. Daar hielp geen vadertje Drees, noch een
mokkende PvdA wat aan. Mééregeren had nu eenmaal zijn prijs, en die
werd bepaald door een confessioneel-liberale kamermeerderheid. Die prijs
was 'rechtsherstel' voor de machtspositie van vooral de verzuilde katholie
ken, die het infrastructureel herstel van het onderwijs belangrijker vonden
dan vernieuwing. Het eerste kwam het verzuilde onderwijs ten goede, het
laatste m ocht onder geen beding die verzuiling doorbreken. Die marges
kreeg Rutten nog voor zijn eerste optreden in het parlement gedicteerd van
Romme en wel bij de algemene beschouwingen. Rutten aanvaardde die
marges 'politiek', maar morrelde er wel aan, bijvoorbeeld door voorberei
dende klassen bij het nijverheidsonderwijs te introduceren.

Binnenlandse Zaken: het 'Torentje* als duiventil
Het 'Torentje', destijds de werkruimte van de minister van Binnenlandse
Zaken, had tot 1951 veel weg van een duiventil, waar ministers in- en uit
vlogen, liefst zes in zes jaar tijd. In de bijna drie jaar van het kabinet-DreesVan Schaik begon Van Maarseveen welgemoed aan een nieuwe bestuur
lijke uitdaging, welwillend begroet door de volksvertegenwoordigers. Half
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februari 1949 werd hij ad interim belast met Overzeese Gebiedsdelen, waar
Sassen ontslag genomen had. Het duurde tot 15 juni van dat jaar alvorens
de benoeming op Overzeese Gebiedsdelen definitief werd. Koningin Juliana
maakte blijkbaar geen haast, wellicht nog onder de invloed van haar moe
der, voor wie Van Maarseveens barmhartigheidspolitiek jegens de politieke
delinquenten nauwelijks verteerbaar was geweest. Vanaf 15 juni nam vicepremier Van Schaik ad interim het bestuur van Binnenlandse Zaken waar.
Op 20 september 1949 werd Teulings tot opvolger benoemd.
Van Maarseveen behoorde met zijn 54 jaar tot de veteranen van de ka
tholieke politiek en had zijn sporen in de lokale politiek verdiend, zoals
zovele politici destijds. Zijn vakkennis èn zijn binding met de katholieke
arbeidersbeweging maakten hem geschikt voor het 'progressieve' kabinetBeel. Op Justitie pakte hij delicate kwesties als de politieke delinquenten en
gratiëring voortvarend en vooral tactisch aan. Gedurende de formatie werd
prolongatie op Justitie niet overwogen, maar wèl een benoeming op Over
zeese Gebiedsdelen. Voor Justitie stond lange tijd Donker (PvdA) op de lijst
jes van de formateurs. De lange duur van de vacature op Binnenlandse Za
ken verleidde Het Vrije Volk tot het oplaten van een proefballonnetje. In 't
Veld zou een geschikte kandidaat zijn, maar: 'In politieke sferen zou deze
verschuiving in het kabinet (...) tot scherpe strijd kunnen leiden en dat zou
in deze tijd niet zo bijzonder aanlokkelijk zijn.'
Het werd uiteindelijk Teulings, een sleutelfiguur in de katholieke dag
bladpers, die zich in 1944-1945 danig geroerd had tegen katholieke doorbraakneigingen. De noodzaak van een katholieke partij stond voor hem
vast. Als financieel specialist van de KVP had hij menigmaal de degens ge
kruist met Lieftinck en gedurende de verkiezingsstrijd had de PvdA er nog
eens aan herinnerd dat door zijn toedoen de welgestelden een voordeel van
ƒ400 miljoen hadden binnen gehaald bij de heffing ineens. Vandaar de re
actie van Het Vrije Volk: 'De komst van mr. Teulings (...) lijkt ons intussen
eerder winst voor Minister Van den Brink dan voor Minister Lieftinck. Dat
maakt ons niet geestdriftig voor een benoeming waarvan we eerder een toe
spitsing dan een verzachting van sommige beleidsverschillen vrezen.' U it
gerekend Lieftinck moest hem op de laatste dag van de begrotingsbehande
ling vervangen. Ondanks de wiebertjes van de zorgzame freule Wttewaall
van Stoetwegen, dwong een keelaandoening hem het bed te houden.
Teulings' partijgenoot Maenen maakte zich zorgen over de stagnatie van
de wetgeving door al die ministerswisselingen. 'Met dit al is (...) hoofdstuk
V wel zeer in de verdrukking geraakt. De vreugde in de eerste tijd van het
optreden van Minister Van Maarseveen in de kringen der provinciale en
gemeentelijke besturen, dat er nu eindelijk weer eens leiding aan het De
partement van Binnenlandse Zaken werd gegeven en weer leiding er van
uitging, is helaas van korte duur geweest. Onwillekeurig ondergaat men de
indruk, dat dit Departement als een stiefkindje is behandeld.' Ook de over
belasting van de secretaris-generaal, M.J. Prinsen, lokte in de Kamer kriti
sche reacties uit. Prinsen fungeerde als secretaris van de ministerraad, als se
cretaris-generaal van de RTC en als voorzitter van een handvol adviescom
missies.
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'Herstel en uitbreiding der autonome werkzaamheden van provincie en
gemeente', alsmede 'Bevestiging der democratie', was uitdrukkelijk in het
regeerprogram opgenomen. Oud, voorzitter van de VNG en ook uit begin
sel overtuigd voorstander van decentralisatie en autonomie van lagere or
ganen, had eerder al de benarde positie van de gemeenten geschetst: ’De na
oorlogse gemeente staat aan het begin van een nieuwe onoverzichtelijke
tijd, die aan het openbaar bestuur een belangrijke taak oplegt. Zij staat voor
die taak financieel uitgeteerd, in haar uiterlijke verschijning, haar bedrijfsuitrusting, werken en verkeersm iddelen gehavend en onzeker om trent
haar plaats in het geheel na een periode van toenemend centralisme, afge
sloten door een bezettingstijd, die een totale omkering van de bestuursin
richting te zien gaf.' Van het voortwoekeren van de centralisatie vreesde
Oud onder meer een onvoldoende verantwoording in en controle door de
Kamers, eenvoudig omdat het allemaal te veel zou worden.
Oud wist zich verzekerd van brede steun voor zijn streven de gemeen
telijke zelfwerkzaamheid te doen herleven. De oplossing van het politie
vraagstuk raakte bijvoorbeeld de positie van de burgemeester als drager van
het gezag en en als handhaver van de openbare orde en rust. De bevoegd
heden over de politie waren nog steeds geregeld door noodrecht en sterk ge
centraliseerd. De ’stammenoorlog' tussen Binnenlandse Zaken en Justitie,
voortkomend uit de twee wezenlijke componenten van de politiële zorg orde en rechtshandhaving - deed de kwestie in een impasse belanden, on
danks het werk van de staatscommissie-Langemeijer, ja deels dankzij dat
werk. Op een gegeven ogenblik circuleerden er zes wetsontwerpen, alle be
doeld om 'het onzalige Politiebesluit 1945' te vervangen. De vele mutaties
in de politieke leiding van beide ministeries bemoeilijkten een doorbraak.
De Kamers legden zich erbij neer dat Van Maarseveen en Teulings de hete
brei vooruitschoven naar een volgende legislatieve periode.
Dat het de Tweede Kamer ernst was met de decentralisatie, merkten de
ministers Witteman en Teulings die inzake de brandweer hun wetsontwer
pen zagen sneuvelen. 'Den Haag’ wilde geen terugval naar de vooroorlogse
verhoudingen, toen de brandweer geheel onder de gemeentelijke autono
mie viel en enigerlei coördinatie van inrichting en uitrusting ontbrak. De
Duitsers hadden dat 'gründlich' geregeld door onder meer een brandweer
inspectie met toezichthoudende en leidinggevende bevoegdheden in te stel
len. Aan zo'n inspectie bleken beide bewindslieden nogal gehecht, tot onge
noegen van de kamerleden. Witteman kreeg van de rapporteurs te horen, mondeling, tot een VV kwam het niet eens - dat hij beter een adviescom
missie met enkele kamerleden daarin kon instellen dan zijn ontwerp ver
dedigen. Teulings volgde enkele suggesties van de commissie-De Vos van
Steenwijk, maar kreeg te horen dat 'niettemin de toeleg (voorzat) langs een
omweg de touwtjes in handen van het Departement te spelen'. De brand
weerinspectie was 'een doeltreffend orgaan om de gemeentelijke zelfwerk
zaamheid ter dood te brengen'. Pas Beel zou het in 1952 lukken de Kamer te
contenteren door haar in alle gevoelige kwesties tegemoet te komen.
De Wet gemeenschappelijke regelingen oogstte daarentegen veel bijval.
De Wet kon een instrument zijn om de 'nationalisering' van de gemeente689
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zorg door vrijwillige sam enwerking te voorkomen. Kabinet noch parle
m ent wenste een vierde bestuurslaag, zoals de staatscom m issie-Koelm a
aanbevolen had in de vorm van 'grote-stadsdistricten'.
De benoeming van burgemeesters was nog geheel een prerogatief van de
Kroon. De minister erkende dat PvdA, ARP en CHU wat onderbedeeld wa
ren wat betreft burgemeestersbenoemingen. De PvdA zou over het benoe
mingsbeleid van het kabinet danig geïrriteerd raken, evenals over de libera
lisering van het sociaal-economisch beleid. Fractievoorzitter Van der Goes
van Naters viel bij de algemene beschouwingen op 8 november 1949 de
KVP frontaal aan en dreigde met 'een hernieuwde bezinning op de basis
van de samenwerking'. Koningin Juliana blokkeerde met een beroep op
haar geweten de beslissing om L.R.J. van Rappard, partijloos, tot burgemees
ter van Utrecht te benoemen. Deze ridder zou nog heel lang burgemeester
van Gorinchem blijven. Drees bond de collega's op het hart dat 'de ware
oorzaak' nooit naar buiten mocht komen.
Het anticommunisme beheerste in de periode 1948-1951 de politiek in
alle geledingen en sectoren. De verkiezingsstrijd had het karakter van een
mobilisatie van de verzuilde bevolkingsgroepen tegen het goddeloze en bar
baarse communisme. Tot de verkiezingen was er een beperkt aantal maat
regelen getroffen tegen de ’cellenbouwers' en 'M oskovieten'. CPN-leden
kregen vaak geen of een beperkt reisdocument verstrekt, teneinde hun con
tacten met Oosteuropese geestverwanten te bemoeilijken. De CPN had geen
radio-zendtijd gekregen voor het maken van propaganda gedurende de ver
kiezingsstrijd. De Gemeentewet was gewijzigd waardoor wethouders ontsla
gen konden worden als zij het vertrouwen van de gemeenteraad verloren
hadden en de CPN was uitgesloten van de vaste kamercommissies voor
Buitenlandse Zaken en voor Oorlog en Marine. In het parlement werden
CPN-moties doorgaans zonder veel omhaal of met een verwijzing naar de
verderfelijke oogmerken van de indieners, weggestemd. Sommige kamerle
den weigerden elke omgang met hun CPN-collega's, dus ook een handdruk.
Confrontaties en incidenten behoorden tot de parlementaire dagorde.
Mede door uitspraken van Togliatti, Thorez en De Groot, bestonden er
twijfels over de loyaliteit van de communisten bij een gewapend treffen
met het Oostblok. Zouden zij niet een vijfde colonne blijken zoals de NSB'ers in de meidagen en later? Drees zag een oorlog tussen Oost en West niet
zo snel losbarsten, maar vreesde wel een uitholling van de democratie van
binnenuit door subversieve acties en door het verwekken van sociale on
rust. Deze vrees werd algemeen gedeeld. Van der Goes van Naters eiste dui
delijkheid van de CPN: 'Zult gij als Mussert zeggen, dat gij met gekruiste ar
men zult staan (...) of zult gij als Mussert doen en in de politiebataljons van
de vijand dienst nemen om ons mede uit te plunderen en te brandschat
ten?' Kamervoorzitter Kortenhorst liet bij de aan vang van de behandeling
van een verdrag met de Verenigde Staten CPN-fractievoorzitter Wagenaar
door de politie verwijderen toen deze heftig protesteerde tegen de beperking
van de spreektijd: 'Het is een schande, wat hier gebeurt!' De regeringsver
klaring over de Nederlandse bijdrage aan de VN-operaties in Korea veroor
zaakte eveneens communistisch tumult. Kortenhorst dreigde met uitzet690
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ting, waarop De Groot hem toebeet: 'Er komt nog eens een tijd, dat wij jullie
er uit zullen zetten.'
In maart en april 1949 beraamden ministerraad en seniorenconvent ver
dergaande maatregelen tegen de staatsvijanden, terwijl de voorbereiding
van de regeling van de 'burgerlijke' staat van beleg, van de herziening van
de W et op de staat van oorlog en beleg en van de Bescherming Bevolking
doorging, en de BVD op sterkte werd gebracht. Voorts zou het communis
tische gemeentebestuur van Finsterwolde als een soort 'testcase' aangepakt
worden. In het seniorenconvent, waarin de fractievoorzitters van de vijf
grote partijen de koppen bijeenstaken in aanwezigheid van onder meer
Drees en W ijers (Justitie) drongen Kortenhorst en Romme aan op uitslui
ting van de CPN uit alle kamercommissies. De meerderheid vond daar de
tijd nog niet rijp voor. Drees had bedenkingen tegen een lijst van verboden
verenigingen voor ambtenaren, maar zou enige jaren later toch zo'n lijst
uitvaardigen, om overheidsdienaren er voor te behoeden een noodlottige
weg op te gaan. Wijers zag wel wat in aanscherping van de strafbepalingen
inzake de staatsveiligheid, maar was huiverig voor strafrechtelijke vervol
ging. Ook met de ontneming van het Nederlanderschap op grond van poli
tieke gezindheid zou men een glibberig pad betreden. Oud wilde de ontne
ming zo nodig combineren met internering. Kortom, er möest wat gebeu
ren, maar wat precies?
Het wetsontwerp bescherming staatsgeheimen was zoiets, ontleend aan
de Engelse 'Official Secrets Act'. Het introduceerde het begrip 'verboden
plaats' en beoogde spionage tegen te gaan, ook in vredestijd. Dat laatste
bracht de kamercommissie ertoe de regering te vragen de nodige terughou
dendheid te betrachten bij de toepassing. Maar zij meende niet dat het ont
werp strijdig was met de rechtsstaat, omdat de Kroon voor haar daden ver
antwoording moest afleggen aan de Staten-Generaal. De periodieke uitbar
stingen van arbeidsonrust, veelal verwekt en doorgaans gesteund door de
EVC, riepen in de Kamers vragen op over de rechtmatigheid ervan en over
de wenselijkheid van een stakingsverbod, zeker in geval van politieke sta
kingen tegen bijvoorbeeld het lossen van Amerikaanse militaire hulpgoe
deren. De PvdA voelde daar weinig voor en had evenals de KVP voldoende
vertrouwen in de arbeiders, in meerderheid georganiseerd in bona fide bon
den. Het communistische gemeentebestuur van Finsterwolde zou uitein
delijk terzijde geschoven worden, hoewel Teulings bedenkingen koesterde
aangaande de grondwettigheid van een dergelijke ingreep, voornamelijk
gelegitimeerd door een beroep op stelselmatige negatie van de beginselen
van behoorlijk bestuur. Consensus bestond er over de wenselijkheid een
einde te maken aan de provocerende ondermijning van het wettige gezag
en het gezag der wet door de communistische meerderheid in Finsterwolde.
M et klem van argumenten ontkende de CPN dat van 'grove verwaarlo
zing', het grondwettelijk vereiste, sprake was in de ’model-gemeente'.
Hoezeer het verleden het handelen van de politici conditioneerde vanuit
het onverwoestbaar optimisme dat uit de fouten en nalatigheden van wel
eer lering getrokken kon worden, bewijst de Wet buitengewone bevoegdhe
den burgerlijk gezag. Met de prangende herinnering in het achterhoofd aan
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de gezagscrisis aan de vooravond van de Duitse inval over de vraag hoe de
Wet op de staat van oorlog en beleg in geval van nood toegepast zou wor
den, waarbij kabinet en legerleiding diametraal tegenover elkaar stonden èn
aan de 'hoogst ernstige gezagscrisis' als gevolg van de handelwijze van het
Militair Gezag, waarover het kabinet zo goed als niets te vertellen had,
stond het voor de verantwoordelijke bewindslieden en politici als een paal
boven water, dat een af doende regeling van de bevoegdheden bij calamitei
ten als oproer, oorlog of bezetting geboden was. De wet dankte haar ontstaan
aan een initiatiefvoorstel van de vijf fractievoorzitters tot aanvulling van
de Grondwet met een nieuw artikel, waarvan Romme in eerste lezing de
verdediging op zich nam. Van Maarseveen nam de tweede lezing voor zijn
verantw oording, omdat kam ervoorzitter Kortenhorst met een verwijzing
naar een precedent uit 1840 verklaarde: 'De regering heeft het dus als het
ware onder haar hoede genomen, wil men zeggen: geadopteerd.'
Het wetsontwerp tot uitvoering van het nieuwe grondwetsartikel (196)
was ondertekend door alle ministers van het kabinet, dat daarmee de urgen
tie en het belang onder de aandacht bracht. De wet zou toegepast worden in
geval van 'oproerige beweging, onlusten of soortgelijke stoornissen van de
openbare orde, rust of veiligheid of van ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan'. Naar gelang de ernst van de situatie kon ten aanzien van het Rijk
of een gedeelte daarvan hetzij de toestand van verhoogde waakzaamheid,
hetzij de burgerlijke uitzonderingstoestand worden ingesteld. De verhoogde
waakzaamheid liet de grondrechten en vrijheden van de burgers goeddeels
onverlet, maar bij een uitzonderingstoestand kon de regering deze ver
gaand beperken en bijvoorbeeld tot internering overgaan van 'iedere per
soon, ten aanzien van wie het ernstige vermoeden bestaat dat hij de open
bare orde, rust of veiligheid in gevaar zal brengen'. Bovendien konden de
grondwettelijke bevoegdheden van lagere organen 'overgedragen' worden
aan andere, veelal de regering c.q. de minister van Binnenlandse Zaken en
het kabinet in de persoon van de minister-president. De M aasbode sprak
van het 'concentratiekamp in Nederlandse versie' en van een 'forse greep,
die een staatsgreep een grondwettelijk etiket kan geven'. Het Algemeen
H andelsblad tilde minder aan de gevaren van een willekeurige toepassing.
W ellicht een typerend verschil tussen een em ancipatieblad en een regentenblad, dat vertrouwd was met recht en gezag, met het 'establishment'!
De Koude Oorlog was ook een uitstekende voedingsbodem voor een ex
pansieve groei van de omstreden Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).
Het budget werd van / l . 148.000 voor 1949 naar ƒ3.410.000 voor 1952 ver
hoogd. Na de bevrijding had de regering het Bureau Nationale Veiligheid
(BNV) in het leven geroepen voor het verzamelen van inlichtingen, en
aanvankelijk ook voor het overnemen en verhoren van gevangenen die
door de Canadese strijdkrachten in hechtenis waren genomen. De dienst
functioneerde zo slecht dat de directeur, L. Einthoven, in de media gekraakt
werd. Een onderzoekscommissie nam hem in bescherming, maar oordeelde
overigens vernietigend over het personeel, dat geen enkele discipline aan
den dag legde en vooral eigen voordeel najoeg. Inmiddels was het BNV op
geheven en vervangen door de Centrale Veiligheidsdienst, waarvoor de
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m inister-president de ministeriële verantwoordelijkheid droeg. In 1949 ad
viseerde de commissie-Prinsen de dienst bij Binnenlandse Zaken onder te
brengen en de naam te veranderen in Binnenlandse Veiligheidsdienst. Zo
geschiedde.
De BVD was bepaald impopulair en kwam herhaaldelijk in opspraak. De
CPN verweet haar 'Gestapo-methodes', maar ook Beernink (CHU) sprak
van een geheime politie, welke niet paste in het Nederlandse staatsbestel.
W elter (KNP) wilde haar slechts tijdelijk als een noodzakelijk kwaad aan
vaarden, maar had overwegend bezwaar tegen de 'paddestoelgroei' en de
onvoldoende verantwoording van de gelden. Opvallend fel trok Goedhart
elk jaar van leer tegen Einthoven c.s., die hij 'mallotige activiteiten', 'absur
de geheimzinnigheden' en 'indiaantje spelen’ verweet. Goedhart zelf had
onaangename ervaringen met de dienst opgedaan en binnen de PvdA was
de autoritaire Einthoven persona non grata. De KVP steunde 'haar' minis
ter, terwijl ook de VVD de dienst onmisbaar achtte.
Minister Teulings deed er alles aan om het imago van de BVD te verbe
teren en zijn bestaansrecht te verdedigen. Kamerleden met klachten nodig
de hij voor een gesprek onder vier ogen uit en uiteindelijk werkte hij mee
aan de instelling van een speciale kamercommissie, waarin de fractievoor
zitters van de grote vijf (behoudens dan natuurlijk die van de CPN) zitting
namen. De budgetverhogingen verdedigde hij met een beroep op interna
tionale verplichtingen en de verwachting van verhoogde activiteiten van
communistische agenten, onder meer gericht op verstoring van de arbeidsvrede. Voorts beklemtoonde hij het informatie-karakter van de BVD, die
geen justitiële of executieve bevoegdheden bezat. Vooral de instelling van
de vaste kamercommissie nam veel kou uit de parlementaire lucht.
Ook de zorg voor een doeltreffende burgerbescherming kwam voort uit
vrees voor Sovjet-agressie, waarbij de burgerbevolking niet buiten schot
zou blijven, nu de oorlogvoering een totaal karakter had gekregen en de
grootmachten arsenalen met kernwapens aanlegden. De ervaringen in de
oorlog hadden bewezen dat de bestaande organisatie ontoereikend was.
Aanvankelijk maakte het kabinet weinig haast, beducht ook voor paniek
reacties onder de bevolking. De verscherping van de Oost-W est-tegenstel
ling en uiteraard de Korea-crisis brachten de burgerlijke verdediging in een
stroom versnelling. Een interdepartem entale coördinatiecom m issie o.l.v.
F.R. M ijnlieff (Binnenlandse Zaken) rapporteerde eind 1950 over de beno
digde wettelijke voorzieningen en zaken als verduistering, schuilplaatsen,
opleiding, taken van particuliere en overheidsdiensten en voorlichting.
De commissie dacht aan een organisatie van ongeveer 400.000 mensen
van wie 10% met een volledige dagtaak. Kosten: ƒ250 k ƒ300 miljoen. Voor
Drees en Lieftinck volstrekt onaanvaardbaar. De laatste wilde de civiele ver
dediging aan de brandweer en geneeskundige diensten overlaten en aan de
zelfbescherm ing van de burgers. Vrijwilligers en een burgerlijke dienst
plicht zouden voldoende zijn. Ook Teulings nam afstand van de voorstel
len, maar vond een speciale organisatie met een beperkt kader wel het mi
nimum. De behandeling van een nota over de burgerlijke verdediging
maakte duidelijk dat de Tweede Kamer spoed wilde betrachten en in plaats
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van theoretische beschouwingen liever concrete maatregelen zag. Ritmees
ter (VVD): 'geweldig getheoretiseer' en in derde termijn: 'tempo, tempo,
tempo'. Teulings bevestigde dat 'geestkracht, discipline en zelfbescherming'
de hoekstenen vormden van de toekomstige organisatie. Om aan voldoen
de personeel te komen, dacht hij aan een vorm van dienstplicht, maar
slechts als 'ultimum remedium’.
Bezorgde de bescherming van de bevolking tegen mogelijke communisti
sche agressie, tegen subversieve acties en een vijfde colonne het departe
ment handen vol werk, de salariëring van de ambtenaren volgde de geleide
loonpolitiek voor het bedrijfsleven. Ook de ambtenaren ontvingen de 'Joekes-gulden' en in 1950 twee keer 5% loonsverhoging bij wijze van compen
satie voor de gestegen kosten van levensonderhoud als gevolg van deva
luatie en Korea-crisis. In navolging van het bedrijfsleven kregen ze jaarlijks
een 2%-gratificatie. De relatieve achterstand op het bedrijfsleven bleef der
halve bestaan. Welter (KNP) sprak van 'intellectuele onderbetaalden' en
Dassen (KVP) waarschuwde voor de gevolgen van de nivellering voor de
langere termijn. De honorering van ambtenaren werkzaam bij de lagere
overheden werd goeddeels geüniformeerd en berekend volgens de zoge
naamde Ubink-norm.
Rust dus op het salarisfront, ware het niet dat de bezoldiging van be
windslieden en topambtenaren kabinet en Kamer met elkaar in conflict
bracht. Ministers ontvingen ƒ18.000 per jaar, secretarissen-generaal ƒ12.000.
Een geschoolde arbeider verdiende ongeveer ƒ2500 per jaar. Lieftinck voer
de de ministeriële lobby aan, bestaande uit hemzelf, Van den Brink, Spitzen
en Stikker, welke een forse verbetering van de topsalarissen wilde door
drukken. Drees, veelal bijgevallen door Joekes, voelde daar niet voor omdat
zo'n salarisverhoging slecht zou vallen bij de bevolking en de bevroren salarisverhoudingen zou kunnen ontdooien, met als voorzienbaar resultaat:
looneisen en loonsverhogingen. Aanvankelijk zocht Lieftinck een oplos
sing door ministers en secretarissen-generaal een forse onkostenvergoeding
toe te kennen.
De Tweede Kamer wilde daar niets van weten, omdat de schijn gewekt
werd van een belastingvrije salarisverhoging, 'een schijn welke beter kan
worden vermeden' door een reguliere wedde-verhoging en vergoeding van
representatiekosten op declaratiebasis. De pas benoemde Teulings dreigde
opgezadeld te worden met de verdediging van de omstreden voorstellen,
maar na enig tegenspartelen van hem nam Lieftinck grootmoedig de ver
antwoording voor zijn rekening. Informeel overleg met het seniorencon
vent leek Drees de aangewezen weg om een oplossing te vinden. Inderdaad
effende dat het pad voor een salarisverhoging van ƒ6000 voor de ministers
(voor staatssecretarissen ƒ1500) en ƒ5000 belastingaftrek voor zogenaamde
verwervingskosten. Representatietoelagen voor topam btenaren bleef de
Tweede Kamer ongepast vinden. Het eindcijfer van het totaal aan represen
tatiekosten (ƒ640.970) deed Schouten (ARP) opmerken: 'Ik ben daarvan toch
wel enigszins geschrokken.’
Hierna ging de kwestie slepen ondanks herhaald en formeel overleg en
w ijzigingsvoorstellen van het kabinet. De Tweede Kamer bleef onver694
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murwbaar en de voorzitter schorste steeds de behandeling van het betref
fende begrotingsartikel. Een poging van het kabinet om een doorbraak te
forceren door een KB terzake af te kondigen, werd ongedaan gemaakt door
een amendement-Tuin (PvdA), gesteund door ARP, CHU, CPN en SGP (43
vóór, 36 tegen). Volgens Tuin wekte de royale verhoging de indruk dat 'wie
het dichtst bij het vuur zit, zich het meest warmt', en bezorgde het KB hem
het gevoel 'dat hiermede tegen de Kamer als het ware een lange neus wordt
getrokken'. Nadat eerder Lieftinck de vertrouwenskwestie had willen stel
len, mengde ook Stikker zich in de discussie met een soortgelijk voorstel.
Op dat moment spitste zich het conflict met Oud over de Nieuw-Guineakwestie toe zodat een breuk over een andere kwestie Stikker tot op zekere
hoogte welkom was. Drees wees dergelijke suggesties resoluut van de hand.
De Kamer had geen blijk gegeven van wantrouwen en bovendien lieten de
omstandigheden geen crisis toe op een ondergeschikt, maar gevoelig punt
als de topsalarissen. Uiteindelijk vonden kabinet en Kamer elkaar op een
compromis (10,25% salarisverhoging èn toelagen) maar dat bleek al onder
Drees-II uitermate broos.
Ook de pensioenkwestie zou pas onder het tweede kabinet-Drees tot te
vredenheid van de Tweede Kamer geregeld worden. De topambtenarenpensioenen waren nog niet 'welvaartsvast', maar gefixeerd op nominale bedra
gen. In afwachting van een herziening van de pensioen wetgeving, weigerde
het kabinet dat systeem aan te tasten door enigerlei koppeling aan koop
kracht of salarisniveau. Slechts incidentele toeslagen konden ten laste ko
men van de schatkist, welke hun rechtvaardiging vonden in de nood van
de betrokken gepensioneerden en de nood van de schatkist. De voorgestelde
toeslagen boden naar het oordeel van de kamerleden nauwelijks soelaas. De
Kort (KVP): 'Ik ken ze, de oude en invalide stumpers, die ambtenaren zijn
geweest, en ik ken ze uit de loop van vroegere werkzaamheden, de in desas
treuze omstandigheden verkerende nabestaanden van hen, die ambtenaar
waren.' Voor hen zou hij 'met lust' een aanranding willen plegen op de
pensioensystem atiek.
Onder aanvoering van Van Sleen (PvdA) putte de Tweede Kamer zich
uit in argumenten, moties en amendementen, maar botste zij steeds op be
windslieden, die van Lieftinck weinig of geen ruimte kregen en bijgevolg
met intrekking van de wetsvoorstellen dreigden. De Kamer koos in meer
derheid liever voor het halve ei dan voor de lege dop. In oktober 1949 de
monstreerden zo’n zesduizend gepensioneerde ambtenaren in Den Haag,
maar ook dat bracht het kabinet niet van zijn stuk. Teulings smaakte het ge
noegen een aanzienlijke verbetering te kunnen aankondigen, die evenwel
pas onder Van Maarseveen, in Drees-II op Binnenlandse Zaken terugge
keerd, tot wetgeving leidde. Bij die gelegenheid prees hij de woordvoerders,
die 'lange jaren hebben gestreden voor verbetering van de pensioenen. Aan
hun volhardende strijd is het vooral te danken, dat thans voorzieningen
kunnen worden getroffen die inderdaad de ergste nood, die onder gepen
sioneerden heerst, opheft.' Voor sommige kamerleden had het allemaal te
lang geduurd, zoals Stapelkamp (ARP) liet blijken: 'Waarlijk geen schitte
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rende bladzijde in de historie van dit en voorgaande kabinetten!’, waarin de
ARP overigens niet vertegenwoordigd was.
Alles bijeen heeft de politieke duiventil op Binnenlandse Zaken de uit
voering van het regeerprogram geen goed gedaan. Van Maarseveen stond
zijn m annetje in de Kamer, Van Schaik schoof alle moeilijke problemen
voor zich uit en Teulings wist daar nauwelijks raad mee. De Kamer toonde
zich vasthoudend en maakte maximaal gebruik van de extraparlementaire
verhoudingen. Tegelijkertijd aanvaardden de fracties met geestverwante be
windslieden in het kabinet de marges: de regering regeert en heeft het ini
tiatief, de begrotingsdiscipline van Lieftinck, hoewel diens meevallers in de
middelensfeer geleidelijk aan zijn gezag aantastten, het regeerprogram als
sublimatie van de bereidheid tot 'coalisering' èn de onmogelijkheid een cri
sis te verwekken op ondergeschikte kwesties, temidden van een gistend In
donesië en een gistende wereld. Beide gistingen doortrokken en bepaalden
de politieke agenda, óók als zij niet op de agenda van de Kamers voorkwa
m en.

Th.R.J. Wijers vooral aimabel, A.A.M. Struycken meer doortastend
Doordat de PvdA vasthield aan de opneming van Joekes in het kabinet, viel
Donker af als kandidaat-minister voor Justitie. Dat departement viel toe aan
Wijers van de KVP. Diens verblijf in de politiek zou van korte duur blij
ken. In februari 1948 lid van de Eerste Kamer, een half jaar later minister en
op 20 maart 1950 de aankondiging van zijn aftreden om gezondheidsrede
nen. Hij had carrière gemaakt in de rechterlijke macht en was niet gewend
aan het werken met een grote staf. Geen politieke scherpslijper, integendeel.
Wijers zocht steeds overeenstem m ing met de vaste kamercom missie èn
m et de vakbroeders in het veld. De kam ercom m issie viel het nimmer
moeilijk om Wijers concessies of correcties te ontlokken en de vakbroeders,
onder wie befaamde juristen als Pompe, Meijers, Langemeijer, Van Bem
melen en Duynstee, deden veel voorbereidend werk in één of meer com
m issies. Kamerleden telden meer dan dertig van dergelijke commissies.
Niet verwonderlijk overigens, want bezetting en noodrecht hadden rechts
zekerheid en rechtsstaat aangetast. Dat gaf aan het oordeel van de juristen
een bijzonder gewicht, zeker tegenover een overheid die zich opnieuw 'le
gitimeren moest', legitimeren in politicologische zin dus.
Zijn opvolger, Struycken, had als wethouder van Breda het politieke
handwerk geleerd en trad doortastender op. Zelf kenschetste hij zijn werk
wijze als volgt: '(...) ik geloof dat ik in mijn beleid als minister nogal zelf
standig te werk ben gegaan, dit in tegenstelling tot mijn voorganger die alle
algemene maatregelen in het kabinet bracht. Drees heeft mij nog eens aan
gesproken over mijn werkwijze. Ik vond dat mijn handelingen vielen on
der mijn eigen verantwoordelijkheid als minister van Justitie en Drees ging
daarmee akkoord.' Struycken zou om andere redenen niet terugkeren in
het kabinet-Drees II. Onmiddellijk na zijn benoeming moest hij een oplos
sing zoeken voor de gewetensbezwaren van koningin Juliana tegen de exe696
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cutie van de doodstraf, uitgesproken over zware oorlogsmisdadigers. Of
schoon hij na lezing van de dossiers 'in staat zou zijn geweest ze persoon
lijk dood te trappen', nam hij de verantwoordelijkheid voor de gratiëring
van Aus der Fünten en Fischer, maar hield hij in een ander geval het been
stijf. De trage afhandeling van de gratieverzoeken, deels als gevolg van de
bezwaren van de vorstin, vormde een argument op zich ten gunste van gra
tiëring. Vergeleken met België zou Nederland een grote terughoudendheid
betrachten bij executies. 'Enige tientallen', dat was het beleid, zorgvuldig ge
heim gehouden ook tegenover de volksvertegenwoordiging.
Wijers maakte onmiddellijk aan de Kamer duidelijk dat van hem weinig
nieuwe initiatieven te verwachten waren: 'De ondergetekende stelt zich in
de eerste plaats een consolidatie ten doel (...) de vleugels zijn wijd genoeg
uitgeslagen.' Een jaar later begon de linkerzijde te morren over zijn inertie
op wetgevend terrein. Partijgenoot Kropman nam hem in bescherming in
de Eerste Kamer en wees erop dat de voorgaande drie maanden in de Twee
de Kamer ongeveer duizend redevoeringen gehouden waren met 2,5 mil
joen woorden: 'Men zou tot het Parlement en de verschillende Departe
menten moeten zeggen: "Rust een weinig, pas trop de zèle!"’ Hij vertolkte
hiermee een zekere regelmoeheid bij een meerderheid in het parlement.
Roolvink (KVP) stelde in navolging van Demosthenes de Locriërs ten voor
beeld. Bij hen was het gebruikelijk dat iemand, die een nieuwe wet wilde
invoeren of een oude veranderen, met de strop om de nek die nieuwigheid
in de Raad van Duizend moest verdedigen. Wees de Raad het voorstel af,
dan werd hij onmiddellijk ter dood gebracht. Door deze procedure werd
slechts één wet in tweehonderd jaar veranderd.
Justitie was en bleef zwaar belast met de bijzondere rechtspleging en het
rechtsherstel. De bijzondere rechtspleging werd geleidelijk aan geliquideerd,
hetgeen tot nabeschouwingen uitnodigde. Stokvis (CPN) oordeelde vernie
tigend: '(...) het desolate deficit van een ontredderde, door onbekwame cura
toren beheerde failliete boedel (...). De bijzondere rechtspleging is mislukt,
de denazificatie is mislukt, de heropvoeding der politieke delinquenten is
mislukt! (...) Wij weten dat recht en rechtszekerheid moesten wijken voor
w illekeur en rechtsongelijkheid (...).' Reijers (CHU) pleitte in de Eerste
Kamer voor een algehele amnestie naar het voorbeeld van stadhouder
W illem III in 1672. Hij veroorzaakte commotie door de zuivering met een
volksgericht te vergelijken op basis van het 'gesundes Volksempfinden'. De
meerderheid van de kamerleden oordeelde ongeveer als Burger (PvdA): 'De
BBS-uitzondering op nulla poena was onelegant, maar onvermijdelijk en
gerechtvaardigd.' Nakaarten had weinig zin.
Eind 1948 verbleven nog 7380 politieke delinquenten in kampen en ge
vangenissen, van wie nog zo'n 2700 op berechting wachtten. Onder hen 250
Duitse oorlogsmisdadigers. Eind 1950 verbleven nog 1829 politieke delin
quenten in gevangenschap. Een forse reductie, mede als vrucht van een
weloverwogen gratiebeleid. Het relaas van een landverrader en Oostfront
strijder geeft een aardig beeld van de problematiek: 'Men heeft economische
Bijltjesdag gehouden. Ons hele bezit, onze meubels heeft men weggeno
men. Onze kinderen zijn van ons afgenomen (...). Wij zijn in kampen ge
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stopt en daar hebben wij een bittere tijd meegemaakt (...) we hebben moeten
wachten op onze berechting (...), het was op z'n minst een half jaar, voor an
deren heeft het jaren geduurd (...) de rechter zei tegen mij: "wat moet ik hier
eigenlijk nog van zeggen. Hier staat een beroepsmilitair en daar past maar
één antwoord op, dat is de doodstraf." Ik ben vrij kort daarop in cassatie ge
gaan en veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. En later (...) heeft men
dat aanmerkelijk teruggebracht (...) wat ik heel verschrikkelijk heb gevon
den, is dat ik niet meer mijn beroep mocht uitoefenen en ook nooit meer
een overheidsfunctie kon krijgen. Ik heb later - statenloos als ik was - met
veel moeite een baantje kunnen krijgen (...).'
Rond 1948 waren de gevoelens van woede en wraak jegens de landverra
ders en collaborateurs aan het wegebben,. Berichten over wantoestanden in
de kampen vonden weerklank in de publieke opinie en vergrootten het be
grip voor de politieke delinquenten. Het gratiebeleid van de opeenvolgende
ministers hield daar gelijke tred mee, doorgaans met een beroep op de
barmhartigheid of de ontstane rechtsongelijkheid en de noodzaak tot reso
cialisatie. De facto werden de vrijheidsstraffen met tweederde bekort, waar
na voorwaardelijke invrijheidstelling volgde. Niet de strafwaardige daad,
maar de dader vormde met de jaren het belangrijkste element in de straf
rechtelijke en administratieve bejegening. De barmhartigheidsleuze dekte
een scala aan motieven voor een steeds ruimhartiger gratiëring, door voor
al de KVP bepleit en gesteund. Zo drukten de kosten van het onderhoud
van de gedetineerden en hun gezinnen zwaar op de begroting en werden te
veel arbeidskrachten aan de wederopbouw onttrokken. Amerika en Enge
land wilden W est-Duitsland integreren in het anticom m unistische blok,
hetgeen gepaard ging met een sfeer van over en weer 'vergeven en verge
ten'. De Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (STPD), maar ook kamer
leden, waarschuwden voor het gevaar van verpaupering van een relatief
grote groep 'outcasts', die in hun verbittering wellicht naar het communis
me zouden overhellen.
Anders dan haar moeder begunstigde Juliana de ruime toepassing van de
gratiëring en wist ze de 'jubileumgratie' van 1948 (Wilhelmina regeerde
vijftig jaar) te verdubbelen ten opzichte van een eerder besluit van het kabi
net. In het heilig jaar 1950 deed paus Pius XII een oproep aan '(...) de hoogste
gezagsdragers van de staten, vooral de christelijke, en in naam van Jezus
Christus Zelf smeken Wij hun dat zij grootmoedig gebruik willen maken
van hun gratierecht (...)'. Ondanks aandrang van de KVP in de Staten-Gene
raal om hieraan gehoor te geven, besloot het kabinet de gevoeligheden in
niet-katholieke kringen te ontzien, ook omdat het beleid al clement was ge
weest. De gratiëring, met name van ter dood veroordeelden, riep wel in het
parlement de vraag op of de administratie niet in strijd met de Grondwet op
de stoel van de rechter ging zitten. Stokvis sprak van een 'tegengrondwette
lijk denatureren van het gratie-instituut'. Struycken verdedigde zijn beleid
met o.m. een beroep op de veranderde rechtsovertuiging onder het volk:
'(...) men zegt nu: gij hebt wel verkeerd gedaan en verkeerd gedacht, maar
het respect voor de vrijheid van denken en doen herstelt zich geleidelijk en
daarom zijn we bereid u weer op te nemen in het volksleven, omdat men
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toch eigenlijk de vrijheid moet hebben om verkeerd te doen.' Waar de
volksvertegenwoordiging het beleid dekte, sprak L. de Jong van 'jegens ve
len misplaatste barmhartigheid (...) die niet pas in '48, maar al in '45 werd
aanbevolen'.
Normalisatie en een beperkt rechtsherstel streefde Wijers onder meer na
voor wie in Duitse dienst was getreden en als gevolg van de jurisprudentie
zowel zijn nationaliteit als zijn gehele vermogen verloren had. Het N eder
lands Beheersinstituut (NBI) beheerde de zogenaamde landverraderlijke en
vijandige vermogens met een totaalwaarde van circa ƒ1,9 miljard. Aanvan
kelijk wilde Drees, bijgevallen door Van Schaik, daar niets van weten, maar
na interventies van de STPD, Bachg (KVP) in de Tweede Kamer en zeer ve
le leden in de Eerste Kamer, liet hij zich vermurwen, hoewel hij naar eigen
zeggen 'weinig toegevend (was) tegenover politieke delinquenten'. De Eerste-Kamerleden hadden Wijers gemaand een einde te maken 'aan de prak
tijk dat door een verkeerde uitleg van een rechtsvoorschrift een omvang
rijke groep personen al haar eigendommen verbeurd ziet verklaard’. Lief
tinck bleef zich als enige verzetten tegen het voorstel om tot ƒ5000 tot collec
tieve ontvijanding over te gaan en van de grotere vermogens ƒ5000 terug te
geven aan de veroordeelden. De landverraderlijke vermogens tot ƒ5000 wa
ren al eerder vrij gegeven. Drees weerstond wèl de pressie van vooral de
KVP-fractie inzake de F-221'ers, ambtenaren 'die in een leidende functie een
slappe of laffe houding tegenover de bezetter hadden getoond, sabotage had
den tegengewerkt of door een formele ambtsvervulling deportatie hadden
mogelijk gemaakt'. Volgens Dassen (KVP) 'een juridisch monstrum van
wege de zeer elastische maatstaven'. De pressie ging vooral in de richting
van revisie van de vonnissen en (gedeeltelijk) herstel in pensioenrechten.
Ook drongen kamerleden, onder wie Romme, aan op een actiever herplaatsingsbeleid.
Na afloop van de zuivering waren circa 95.000 mensen uitgesloten van
een overheidsbetrekking, 2500 mensen mochten bepaalde beroepen niet
meer uitoefenen en 86.000 Nederlanders mochten niet meer als raadsman
of gerechtelijk bewindvoerder optreden. Daarnaast waren 92.000 mannen
uitgesloten van dienstneming bij de gewapende macht en hadden 127.000
burgers het actief en passief kiesrecht verloren. Voorts waren circa 60.000
N ederlanders hun nationaliteit kwijt geraakt, statenloos dus en geregi
streerd als vreemdelingen. Tendeloo (PvdA) schetste de problemen van de
ze groep: 'Deze lieden krijgen geen steun omdat zij geen Nederlanders zijn,
zij krijgen geen visum en kunnen dus niet emigreren. De meesten van hen
hebben geen eigen huis meer (...). Er zijn ook vele moeilijkheden in de ge
zinnen, waarmede zij samenwonen. Er blijken onder hen velen te zijn, die
op zolderkamers wonen.' Witteman (KVP) waarschuwde in de Eerste Ka
mer: 'Men kweekt in de boezem van het volk een groep ontevredenen en
rechtelozen, die niet anders dan ontbindend kan werken op de volkskracht.’
Ondanks verzet in de ministerraad stelde Struycken de Kamer een nood
voorziening tot hernaturalisatie in het vooruitzicht, maar de kabinetscrisis
belette hem zijn voornemen uit te voeren. Wijers wilde het passief en actief
kiesrecht nog niet teruggeven omdat het nog 'te vroeg (was) om te generali
699

Slotbeschouwing

seren en te tijdrovend om te individualiseren’. De Wet overheidsaanspra
kelijkheid bezettingshandelingen en een regeling voor schadeloosstelling
van ten onrechte gedetineerden wilden de uitwassen van 'economische
Bijltjesdag' deels goedmaken, maar tegelijkertijd de overheid vrijwaren
van te veel en te kostbare claims. Scheps (PvdA) trok hiertegen fel van leer
en eiste één regeling voor èlle oorlogsslachtoffers. Nu werden de politieke
delinquenten eerder geholpen dan de echte slachtoffers. Zijn verzet tegen de
voorstellen was tevergeefs, evenals een m otie-Burger (PvdA), door Lief
tinck botweg 'onoverwogen' genoemd. De regeringsvoorstellen waren juri
disch zeer aanvechtbaar, waartegen verschillende kam erleden bezwaar
maakten. Lieftinck, W ijers en Struycken verdedigden de voorstellen met
een beroep op 'eigen schuld, dikke bult', de chaos na de bevrijding en admi
nistratieve bezwaren tegen enigerlei verfijning.
Een golf van publiciteit over ernstige mishandelingen en wantoestanden
in de kampen voor politieke delinquenten, waar bijvoorbeeld bewakers
dwars door de barakken heen geschoten zouden hebben, bracht het kabinet
in verlegenheid. Het parlement drong met succes op een grondig onderzoek
aan. De bron van alle commotie was H.W. van der Vaart Smit, zelf ver
oordeeld tot twaalf jaar wegens collaboratie en verraad. Romme liet in zijn
lijfblad weten niets te voelen voor amnestie, hetgeen Van der Vaart Smit
met zijn mededelingen en brochure wilde bereiken. Amnestie zou volgens
Romme te zeer de indruk wekken dat 'het behoren tot een vijfde colonne'
geen ernstige vorm van landverraad zou zijn. '(...) alles wat communist is
of achter het communistische schild zijn slag wil gaan slaan, kan zich hier
over bepaaldelijk verheugen'. Hiermee raakte hij aan de ambivalentie van
de KVP tegenover de politieke delinquenten: enerzijds barmhartigheid ter
voorkoming van vervreemding en verbittering, anderzijds zorg dat teveel
lankmoedigheid de overstap naar een communistische vijfde colonne zou
vergemakkelijken of zelfs aanmoedigen.
Het rechtsherstel voor vooral joodse oorlogsslachtoffers bezorgde kabinet
en parlement vele hoofdbrekens. Zo moest een voorziening getroffen wor
den voor joodse kinderen die door het verzet bij niet-joodse pleegouders
ondergebracht waren om hen voor deportatie te behoeden. Een verzetscommissie belastte zich aanvankelijk met het opsporen van de ouders, de zorg
en voogdij voor minderjarigen. Een bewust joodse minderheid binnen die
commissie vond evenwel dat teveel kinderen bij niet-joodse pleegouders
terecht kwamen. Spectaculaire ontvoeringen van bijvoorbeeld Anneke
Beekman vlak vóór haar overplaatsing naar een joods milieu gaf voedsel
aan hun achterdocht dat sommige pleegouders werden bezield door 'zieltjeswinnerij’. In de Kamer werd een soort joods monopolie vrij algemeen
verworpen. Bruins Slot (ARP) verwoordde dat gevoelen: 'Wij mogen het
niet toelaten, dat het belang van het kind of de opvattingen der ouders
worden vervangen door het belang van een groep, van een kerk of van een
natie. Deden we het laatste (...) dan zouden wij vervallen in de gruwel van
de nationaal-socialistische ideologie.' Macaber en bizar was het probleem
van de nagelaten betrekkingen van 120.000 vermisten, merendeels joden.
De datum van overlijden was voor die betrekkingen van cruciaal belang,
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ook voor de fiscus trouwens. Het successietarief liep van 3 tot 56%. De
volksvertegenwoordiging aanvaardde de voorgestelde regeling, maar had
veel moeite met Lieftincks schrielheid inzake de successierechten. Tendeloo
(PvdA): 'Ik vermoed (...) dat deze afwijzing wel te maken zal hebben met de
moeilijkheden van 's Lands schatkist.' Stokvis sprak zelfs van confiscatie
van het joodse bezit. Ook bij de regeling van de restitutie van het joodse
vermogen toonde Lieftinck zich onverzettelijk en inhalig. De gedupeerde
joden, onder wie de befaamde jurist Meijers met de bijnaam 'De Hoogste
Raad', wilden onder meer een vergoeding voor de kampen W esterbork en
Vught, die met joods geld gebouwd waren (ƒ25 miljoen). Lieftinck bood
slechts ƒ5,6 miljoen, zijnde waardevermeerdering en overnamewaarde, en
rekende het overige tot de niet-materiële oorlogsschade, waarvoor in de re
gel geen vergoeding verstrekt werd. Mede door het optreden van Meijers,
en enkele collega-hoogleraren en door jurisprudentie werd deze netelige
kwestie uiteindelijk bevredigend geregeld, jaren later weliswaar.
Kerken en politieke elites maakten zich na de oorlog ernstig zorgen over
de 'zedenverwildering' als gevolg van de oorlog en de bevrijdingsroes. De
restrictieve sexuele moraal was geen belemmering gebleken voor een 'vrije
omgang’ van veel Nederlandse vrouwen met de bevrijders. De cijfers toon
den een explosieve stijging van de aantallen buitenechtelijke kinderen en
echtscheidingen. Vooral het zedelijk verval bij de jeugd baarde zorgen.
Vandalisme, 'dansmanie', bioscoopbezoek, prikkelende lectuur, exorbitant
tabaks- en alcoholgebruik, zwarte handel, arbeidsschuwheid, kortom een li
tanie van klachten en evenzovele zorgen voor met name de confessionele
partijen. Het regeerprogram bevatte onder de paragraaf 'Vraagstukken van
zedelijke aard' de weerslag daarvan. Het beloofde 'actieve aandacht aan be
strijding van de verwildering der jeugd, het bederf van de publieke moraal
en de oneerlijkheid, wantoestanden en verplegingsinrichtingen en kam
peergelegenheden. Waar mogelijk bevordering van de reinheid en verhef
fing der openbare zeden. Maatregelen tegen aanstoot gevende propaganda
voor het Neo-Malthusianisme. Corruptie en woeker worden krachtig be
streden, zomede euvelen bij uitleenbibliotheken. Handhaving van gemeen
telijke nakeuring van films. Regeling van het toezicht op onmaatschappe
lijke gezinnen, wier gedrag een gevaar voor de samenleving of voor de kin
deren oplevert.' Bovendien dienden de lichtvaardige echtscheidingen be
streden te worden door de 'grote leugen' te bemoeilijken. Van Maarseveen
had op de valreep van het kabinet-Beel een wetsontwerp ingediend dat de
verzoeningspoging door de instelling van een 'gezinsraad' meer betekenis
wilde geven, maar dat werd een fiasco. Spottend sprak men van een 'licht
vaardige wet tegen de echtscheidingen'.
Daartoe aangespoord door paus en bisschoppen, maakte vooral de KVP
zich druk over de bestrijding van de toenemende onzedelijkheid. Een inter
ne commissie-Van Haren bracht in 1950 een rapport uit, getiteld 'Overheid
en openbare zeden' en had zich meer in het bijzonder bezig gehouden met
het sexuele leven en bijbehorende zaken zoals kleding, zwemmen en dan
sen en homosexualiteit. Strafbaarstellingen moesten alle kwaden en kwalen
tegengaan. Brongersma (PvdA) reageerde verontrust. 'Een dergelijke groot
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scheepse ontrechting van de persoonlijkheid' achtte hij immoreel en dus
onchristelijk. 'Wie alles wil verbieden, waarvan misbruik wordt gemaakt,
moet - als hij zelfkennis heeft - beginnen met zichzelf te verbieden (...). Gij
weet niet, wat voor geest u bezielt.' Brongersma was een doorbraak-katholiek. Zijn partij stond huiverig en afwijzend tegenover een overheid als
zedenmeester, daarin gesteund door de VVD en CPN. De PvdA wilde op
zedelijk terrein 'met grote voorzichtigheid te werk gaan, omdat hierbij de
grens tussen geestelijke vrijheid en geestelijke dwang zo m oeilijk is te
onderscheiden'. Scheps noemde het 'politieke zedenverwildering’ dat 'wij
bij elke begroting een ontsiering door het geschrijf over zedenverwildering
moeten aantreffen'. Vermoedelijk door de voorzienbare problemen met de
rechtshandhaving, welke gemakkelijk een koddige indruk zou maken, h la
Louis de Funès in Saint Tropez, hielden de katholieke ministers de boot vol
strafbaarstellingen en restrictieve wetgeving voorzichtig af. Wijers beriep
zich op de statistieken en politierapporten, welke de verwachting rechtvaar
digden, 'dat het dieptepunt thans gepasseerd is en er inmiddels een kente
ring op dit gebied is ingetreden'.
W el kwam de regering met een wetsontwerp, houdende voorschriften
inzake leesbibliotheken, destijds veelal particuliere winkels of kiosken,
waar boeken en tijdschriften op commerciële basis uitgeleend werden. Het
ontwerp legaliseerde onder bepaalde voorwaarden wat tegenstanders cen
suur door gem eentelijke autoriteiten noemden. De hoogleraar Van den
Bergh achtte administratieve preventie wèl, rechterlijke repressie niet toe
gestaan, gelet op de jurisprudentie aangaande de uitleg van het grondwets
artikel over de drukpersvrijheid: 'Burgemeesters en wethouders van de ge
meente Verafgelegen zullen beoordelen, of de werken van Flaubert en Zola
en andere meesterwerken van de wereldliteratuur aanstotelijk zijn voor de
eerbaarheid (...).' Onder zijn aanvoering legden negen hoogleraren hun
grondwettelijke bezwaren aan de Tweede Kamer voor. Een commissie van
het Centrum voor Staatkundige Vorming, met daarin o.a. Cals en Duynstee,
zag geen strijdigheid met de Grondwet, evenmin als verschillende andere
leden in het VV. Vele leden verwezen naar de petitie van de negen hoog
leraren, 'omdat, zeker in een tijd als deze, de wetgever alles heeft te vermij
den wat een redelijke twijfel aan het grondwettelijke karakter der wetge
ving kon oproepen'. Een nieuw arrest van de Hoge Raad bezegelde het lot
van het ontwerp, dat in de schriftelijke fase bleef steken en nadien geen ver
volg meer kreeg. Struycken stelde wel een repressief vervolgingsbeleid in
het vooruitzicht tegen blaadjes, volgens De Haas 'zo vunzig en vuil, dat een
fatsoenlijk mens ze nog niet wil aanraken'. De minister noemde bladen als
Sorry, Pin Up M agazine, Knal, M ondial, Le Chat Noir, Studio de Paris en
Glamour. Een precaire aangelegenheid, zo erkende hij, wegens de jurispru
dentie over de drukpersvrijheid.
Sedert minister Regout (1909) stelde de regering zich op het standpunt dat
de gem eentebesturen maatregelen moesten treffen tegen 'de zedelijke en
maatschappelijke gevaren, aan het vertonen van films in het openbaar ver
bonden'. De wetgever had in 1928 een centrale commissie voor keuring van
films in het leven geroepen, maar had de gemeenten een eigen nakeuring
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toegestaan. Deze regeling schiep grote onzekerheid voor de bioscoopbedrij
ven en voor de bioscoopbezoekers, die weinig waardering voor deze betutte
ling hadden. Een nieuwe Bioscoopwet veranderde daarin weinig, de 'richtingskeuring' bleef gehandhaafd en verscherpte eerder de censuur door on
dermeer 'couperen’ toe te staan. Het ontwerp riep in linkse kring veront
waardiging op en in confessionele kringen begrip voor de doelstelling maar
reserves ten aanzien van de modus quo. Het VV liet weinig heel van de
voorgestelde regelingen. Zo sneefde ook dit ontwerp in de schriftelijke fase
en daarmee een der vrome wensen van het regeerprogram en van de con
fessionele partijen.
Die confessionele partijen raakten verdeeld over de voorstellen van de
regering om de speelzucht door wettelijke maatregelen in te dammen en te
kanaliseren naar door de overheid gecontroleerde instellingen als totalisa
tor en staatsloterij. Mansholt bepleitte de wederinvoering van de totalisator
omwille van de kwijnende draf- en rensport, terwijl Lieftinck de baten voor
de schatkist van groot belang vond. De kansspelen waren toch onuitroeibaar
en repressie begunstigde clandestiene praktijken. De protestants-christelijke
partijen wezen beide voorstellen op principiële gronden af. Kansspelen
druisten tegen Gods ordonnantiën in en het ging niet aan dat de overheid
zelf dit kwaad ging exploiteren. Terpstra (ARP) herinnerde KVP en PvdA
eraan dat hun geestverwanten destijds het kwaad wèl wilden bestrijden
door een wettelijk verbod, bewogen als zij waren door de maatschappelijke
ellende van de goklustigen. Bachg (KVP) daarentegen liet een 'libertijns' ge
luid horen omdat 'er zoveel werkelijk kwaad in deze wereld is, dat het
ongeoorloofd schijnt zaken als kwaad te kwalificeren, als men daartoe geen
dwingende overw egingen heeft'. Het wezen van het christendom lag
bovendien niet in verbodsbepalingen! Scheps (PvdA) sloot zich bij het
standpunt van de protestants-christelijke partijen aan, evenals de andere le
den van de protestants-christelijke werkgemeenschap in de PvdA. Stokvis
(CPN) verweet de tegenstanders van beide ontwerpen 'ontroerende naïvi
teit'. De ontwerpen behaalden een ruime meerderheid en eind 1950 kon
Struycken de Kamer mededelen dat de totalisator ruim ƒ3,5 miljoen had op
geleverd, hetgeen Zandt (SGP) schandalig vond: 'Loterij en spel baant me
nigeen de weg naar hel!' Al met al was het kabinet-Drees-Van Schaik wei
nig succesvol in zijn pogingen de zedenverwildering door regelgeving te
beteugelen, deels doordat de tegenstanders zich op de grondrechten van de
burger konden beroepen. Zo voorkwam een 'liberale' Grondwet knevelarij
van de persoonlijke vrijheid van de burgers, een vrijheid waaraan Romme
c.s. ad maiorem gloriam Dei het liefst een einde hadden gemaakt. Van
Maarseveen, W ijers en Struycken waren teveel jurist of ten departemente
te indringend gewaarschuwd om daar klakkeloos aan mee te werken.
Waren de pogingen om de overheid met behulp van wetgeving tot ze
denmeester te verheffen een fiasco, Wijers en Struycken boekten wel succes
met de vernieuwing van het recht op een aantal belangrijke onderdelen. Zo
ging de wetgeving voor het gevangeniswezen nog uit van het cellulaire
stelsel: eenzame opsluiting teneinde criminele besmetting te voorkomen.
Voor elke gevangene een afzonderlijke luchtplaats, 'celkappen' en hokjes
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in de kerkzaal behoorden tot de praktijk van de vorige eeuw, inmiddels uit
gehold en achterhaald door ondermeer het tekort aan celruimte en gevan
genissen. Gedurende de bezetting hadden vele 'goede' Nederlanders indrin
gend kennis gemaakt met de onvolkomenheden van de strafinrichtingen,
hetgeen de vereniging van ex-politieke gevangenen ertoe bracht actie te
voeren voor humanisering van het gevangeniswezen. Regering en volks
vertegenwoordiging waren overigens volstrekt overtuigd van de noodzaak
de regelgeving te herzien, waartoe al in 1946 de commissie-Fick ingesteld
was. Anderhalf jaar later volgde het rapport, dat afrekende met het cellulai
re stelsel. Gevangenen werden daardoor 'egocentrisch en onmaatschappe
lijk'. Voorts deed de commissie tal van aanbevelingen zoals differentiatie
van strafinrichtingen en selectie van gedetineerden, sociale zorg, arbeid en
recreatie, alles gericht op een goede voorbereiding op hun terugkeer in de
samenleving. Het ontwerp-Beginselenwet Gevangeniswezen nam deze aan
bevelingen goeddeels over.
De Tweede Kamer toonde zich ingenomen met het ontwerp en schaafde
in de schriftelijke fase en het mondelinge overleg met Wijers een reeks on
effenheden weg, zoals het ontbreken van een beroepsmogelijkheid bij een
onafhankelijke instantie als de gedetineerde of het Openbaar Ministerie be
zwaar maakte tegen plaatsing in een bepaalde strafinrichting. Bleef de vraag
aan wie de bevoegdheid moest toekomen om over de plaatsing te beslissen:
de administratie of de rechter. ARP, CHU, VVD en CPN achtten de rechter
de meest aangewezene omdat anders de trias politica uit balans raakte ten
gunste van de overheid. Van der Feltz (CHU) diende een motie in, waarop
Wijers dreigde met intrekking van het ontwerp. De motie werd daarop ver
worpen met onder meer de stemmen van Tilanus en twee CHU-fractieleden tegen! Bij de eindstemming volhardde enkel de ARP in haar oppositie.
'Alleen reeds om hetgeen onder 's Ministers verantwoordelijkheid op het
stuk van het gevangeniswezen is geschied, moet het beleid van deze be
windsman tot grote dankbaarheid stemmen', aldus werd in de Eerste Kamer
van Wijers afscheid genomen.
De toegeeflijkheid van Wijers aan de wensen van het parlement veroor
zaakte herhaaldelijk wrijving met ambtgenoten in de ministerraad. Het
wetsontwerp, houdende 'Regelingen voor de opsporing, de vervolging en
de berechting van economische delicten’ bevatte aanvankelijk concentratie
van het hoger beroep bij een enkel hof en wel te Den Haag. Al dan niet ge
dreven door regionalisme drong de Kamer op decentralisatie aan, waaraan
Wijers bereidwillig gehoor gaf. Trouwens het ontwerp onderging een meta
morfose gedurende de schriftelijke en - uiteraard - mondelinge behandelin
gen. Mansholt en Van den Brink steigerden op het punt van de decentrali
satie, waartegen de Kamers van Koophandel en het bedrijfsleven bedenkin
gen koesterden. Die vreesden verschillen in de rechtspraak, hetgeen de con
currentiepositie van bedrijven kon raken. Van Schaik en Schokking steun
den W ijers, waarop Drees concludeerde dat nu de vaste kamercommissie
concentratie afwees en Wijers geen overtuigende verdediging kon voeren,
de kwestie maar aan de eerst-verantwoordelijke minister overgelaten moest
worden. Tot het laatst toe roeide Van der Feltz met een serie amendemen704
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ten tegen de stroom van kamerbrede voldoening in, om ten slotte te berus
ten: '(•••) ik begrijp, dat de leden van deze Kamer meer geneigd zullen zijn
het advies te volgen van de leden van de Commissie van Voorbereiding,
die specialisten zijn in deze materie, dan mijn argumenten, die van een
eenvoudig Kam erlid.' Zijn suggestie dat het ontwerp voornam elijk de
prijsrechters, distributierechters, kortom de tuchtrechters bij de rechterlijke
macht 'onderdak' wilde brengen, bezorgde hem een reprimande van Ten
deloo (PvdA), die bewijs eiste: 'En hieraan ontbreekt bij de heer Van der
Feltz (...) eigenlijk alles.'
De kinderbescherming had de bijzondere aandacht van de naoorlogse ka
binetten. Vernieuwende regelgeving werd algemeen als een gebiedende eis
aanvaard, ook door de Kamers, waarin De Haas (KVP) en Tjeenk Willink
zich het lot van voogdij- en ’regeringskinderen’ bijzonder aantrokken, on
dermeer door de ontoereikende dagvergoeding van ƒ1,65, tot ƒ3,60 aan de
kaak te stellen, vooralsnog zonder succes. Door grotere differentiatie van
tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten en door een betere selectie met
behulp van rijksobservatietehuizen, werd ten tijde van het kabinet-DreesVan Schaik het Rijkstucht- en Opvoedingswezen aanmerkelijk verbeterd.
Dat commissoriale voorbereiding van regelgeving niet steeds tot oplossin
gen leidt, bewees het lot van het rapport van de commissie-Lamers (1949)
over de reorganisatie van de voogdijraden. Dat rapport riekte teveel naar
ambtelijke voogdij, althans naar het oordeel van de voogdijraden en parti
culiere organisaties. Nu was Lamers inderdaad een topambtenaar van Justi
tie. Rechter Overwater deed het met zijn commissie ter voorbereiding van
een Pleegkinderenwet aanzienlijk beter (1948). Wijers nam de voorstellen
grotendeels over in het wetsontwerp, dat een einde moest maken aan de
'ongecontroleerde verplegingen'. Een onderzoek uit 1948 had uitgewezen
dat 28 tehuizen met in totaal 584 pleegkinderen de kwalificatie 'slecht' ver
dienden. Ook de behandeling van dit wetsontwerp verliep geheel volgens
het W ijers-model: consensus zoeken met de Kamer, desnoods door conces
sies op wezenlijke onderdelen.
In casu ging het bijvoorbeeld om de vraag of het repressieve toezicht aan
de geneeskundige inspecties of aan de voogdijraden opgedragen moest wor
den. De voogdijraden hadden zich nog nauwelijks hersteld van de gevolgen
van bezetting en naoorlogse chaos, zodat Wijers vooralsnog voor toezicht
door de geneeskundige inspectie koos. De Kamer wilde anders, ook om de
wettelijke regeling van de voogdijraden te bespoedigen en kreeg haar zin.
Terpstra (ARP) en De Haas (KVP) smaakten het genoegen hun amende
menten met de strekking de pleegouders of verpleeginrichtingen te bescher
men tegen willekeurig ingrijpen en nodeloze aantasting van de privacy,
aangenomen te zien, steeds met de PvdA en de CHU als tegenstemmers. Pas
na de eindstemming in de Tweede Kamer brachten de paters Perquin en
Pelooi een buitenparlementaire oppositie op gang tegen het ontwerp, dat de
pauselijke encycliek over het ouderrecht zou negeren. Romme diende hen
in de Volkskrant van repliek, maar de publikaties van beide paters echode
door in de Eerste Kamer. Witteman (KVP) wees erop dat bij amvb alle inter
naten tot opleiding voor godsdienstige ambten waren uitgezonderd van de
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wet: 'Met andere woorden, deze algemene maatregel neemt weer 80, of mis
schien wel 90% terug van de oorspronkelijke opzet der wet. Ik zou zeggen
een ernstiger aanklacht tegen de oorspronkelijke opzet van de wet is wel
niet dankbaar (...). Wetten als deze sieren ons Staatsblad niet, zij kunnen be
ter worden teruggenomen.' Zeven leden van de KVP-fractie zouden in de
Eerste Kamer als enigen tegen stemmen.
Stokvis (CPN), een kritisch maar constructief lid van de oppositie, oor
deelde volstrekt anders, en evenals bij de wet op economische delicten, be
paald lovend: '(...) niet alleen zij, die indachtig zijn aan de kleurrijke en
aangrijpende beschrijvingen, die Dickens gaf van de omstreeks een eeuw
geleden in Engeland heersende toestanden in verpleeghuizen, maar allen,
wie reële kinderbescherming ter harte gaat, zullen zich verenigen met de
wettelijke voorziening (...). De ervaring heeft geleerd, dat aan zodanig toe
zicht dringend behoefte bestaat. Niet zelden zijn pleegkinderen het voor
werp van grof winstbejag, niet zelden ook voldoet hun verzorging en op
voeding niet aan redelijke eisen, als gevolg van de omstandigheid, dat deze
is gelegd in handen van onbevoegden, die, hoezeer somtijds van goeden
wille, voor die moeilijke taak niet berekend zijn.'
Onder Wijers en Struycken vorderde de algehele herziening van het Bur
gerlijk Wetboek gestaag dank zij het werk van Meijers. Wijers had de vaste
kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht aangeboden om in het open
baar met Meijers informeel te overleggen over diens voorlopige ontwerpen.
Dat was Van Schaik, maar ook Drees te gortig. De Tweede Kamer mocht pas
om een oordeel gevraagd worden nadat de regering een standpunt had in
genomen. Derhalve moest Struycken de Kamer berichten dat de regering
voortzetting van het vooroverleg minder wenselijk achtte. Ook de behan
deling van het ontw erp-M eijers voor een internationaal privaatrechtverdrag dat voor de gehele Benelux zou gelden, was ongebruikelijk, maar
geheel in de lijn van W ijers' werkwijze. De vaste kamercommissie kreeg
het ontwerp-verdrag voorgelegd, waarna de minister in Luxemburg de de
finitieve tekst zou vaststellen. Dat laatste beviel Terpstra (ARP) en Burger
(PvdA) niet. Zij wensten voorafgaand interparlementair overleg. Struycken
schoof deze bezwaren terzijde en prees het nimmer in werking getreden
verdrag als 'een eerste geslaagde poging de inniger verweving van het Ne
derlandse leven met dat der omringende landen vorm te geven’.
Ook het burgerlijk procesrecht was aan vernieuwing toe. De commissieDorhout Mees had gerapporteerd dat de geldende procedures traagheid en
formalisme in de hand werkten. Haar voorstellen gingen de minister even
wel te ver. Met name de concentratie op de mondelinge behandeling zou
niet passen bij de aard, aanleg en opleiding van de Nederlandse juristen. Hij
gaf de voorkeur aan partiële herziening, hetgeen Burger (PvdA) voor on
mogelijk hield. Hij vergeleek de wetgeving met een zeilschip in de oceaan
vaart, mooi opgetuigd maar niettemin onbruikbaar verouderd. Als tussen
oplossing beval hij een ruime uitbreiding aan van de mogelijkheden om
een kort geding te voeren. Wijers vreesde een overbelasting van de presi
dent van de rechtbank. Hij zag meer in een vereenvoudigde procedure voor
eenvoudige zaken, naast de gebruikelijke wijze van procederen.
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Beide Kamers drongen krachtig aan op een wettelijke regeling van een
onafhankelijke adm inistratieve rechtspraak, waarvoor de com m issie-De
Monchy het voorbereidend werk moest doen. Ook de regering erkende dat
de toegenomen bemoeienis van de overheid met de burger een sluitende en
onafhankelijke adm inistratieve rechtspraak vorderde. De com m issie-De
Monchy zag evenwel geen mogelijkheden voor een algemene onafhanke
lijke administratieve rechtspraak. Haar voorstellen ontmoetten in vakkrin
gen veel kritiek. Hoewel Struycken van een goede grondslag sprak, zou er
weinig van terecht komen. Ook de roep om een algehele vernieuwing van
de Grondwet klonk destijds luide. Van der Goes van Naters had het eeuw
feest van Thorbeckes schepping aangegrepen voor het schrijven van een
nota met daarin een schema voor een nieuwe Grondwet: 'Tegen de vuur
proef van de bezettingsjaren is het politisch gestel en karakter van ons volk
bestand gebleken. Maar voor en na zijn constitutionele zwakke plekken
duidelijk aan het licht getreden. Het versterken daarvan is, (...) de plicht van
de grondwetmakers van het heden.' In 1950 installeerde Drees een staats
commissie tot herziening van de Grondwet onder voorzitterschap van Van
Schaik: 'Men moet enerzijds wel de moed hebben belangrijke verschuivin
gen en veranderingen aan te brengen, indien daarvoor belangrijke argu
menten worden aangevoerd, anderzijds moet men het oude niet meer af
breken dan nodig is.' Met deze woorden installeerde de altijd omzichtige
Drees de staatscommissie die, anders dan beoogd, met voorstellen zou ko
men voor een partiële herziening.
De circa 100.000 vreemdelingen in ons land vielen onder de Vreemde
lingenwet van 1849, welke weinig rechtswaarborgen voor de vreemdeling
bevatte. De volksvertegenwoordiging was dat een doorn in het oog, maar
Wijers wilde 'het schip van de Vreemdelingenwet niet opkalefateren in de
storm'. De kritiek verstomde toen de minister een permanente vreemdelingen-adviescommissie instelde, naar haar voorzitter ook wel de commis
sie-Schilthuis genoemd. In die commissie zetelden vier kamerleden. Rool
vink (KVP) billijkte de wens van de minister om de handen zo vrij moge
lijk te houden voor een zo nodig krachtig optreden: 'De vreemdeling krijgt
wel onvoldoende bescherming, maar dat moeten we in deze ongunstige
tijd, waarin we bloot staan aan de bedreiging van de vijfde colonne maar
voor lief nem en.’
Burger (PvdA) had verschillende keren erop gewezen dat het recht voor
vele burgers onbereikbaar was door de hoge kosten en de risico's. Dat gold a
fortiori voor on- en minvermogenden, die aangewezen waren op een prodeo-advocaat, wiens werk lang niet altijd voldeed aan minimumeisen van
inzet en aandacht. Hij ontving geen enkele vergoeding, omdat dergelijke
procedures 'ereplicht' waren. Voor toegevoegde advocaten in het strafrecht
trof Wijers een voorziening, maar niet eerder dan nadat Lieftinck een forse
verhoging van de minima en maxima van de geldboetes afgetroggeld had
plus een instructie aan de rechters, waarin aangedrongen zou worden op
hogere boetes bij wijze van inflatiecorrectie. Voor het civiele recht bleef het
vraagstuk onopgelost omdat Lieftinck de gevraagde ƒ 1 miljoen teveel vond.
W ijers nam hem tegen de sputterende kamerleden ook nog in bescher
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ming: 'Aan de ene kant wordt allerwegen gezegd: de belastingen zijn veel te
hoog en de uitgaven zijn veel te hoog, maar als men dan een bepaald on
derwerp bij de hand neemt, zegt men: die lelijke minister van Financiën
gunt ons de nodige gelden niet. Zou de minister van Financiën niet als een
trouwe waker bij de schatkist zitten, dan zou men waarschijnlijk het bedrag
der belastingen wat moeten verhogen.' Dus bleef ’de toestand van nu, het
klaplopen op de goede wil van de advocaten' (Van der Feltz) bestaan.
Zo zagen we vijf ministers in gemeen overleg met de Staten-Generaal.
Op enigerlei wijze kregen zij allemaal te maken met de mobilisatie van de
bevolking tegen het communisme, werkten zij mee aan rechtsherstel en
versterking van de rechtszekerheid van de burgers en droegen ze bij aan de
infrastructurele opbouw van het land. Lieftinck hield ze alle vijf kort, waar
door de infrastructurele opbouw en vernieuwing getemporiseerd moesten
worden ten gunste van industrialisatie en herbewapening. De volksver
tegenwoordiging wist dat en billijkte het beleid, maar liet zich binnen die
marges danig gelden. Trouwens, wie de invloed van het parlement op wet
geving en bestuur wil meten, dient ook de preventieve werking van het
stelsel op bijvoorbeeld de besluitvorm ing in het kabinet mee te wegen.
Drees in het bijzonder wist haarfijn hoe de verhoudingen lagen en zijn minister-presidentschap kenmerkte zich door een wijs anticiperen daarop.
Nooit forceren, maar overtuigen binnen een nog dualistisch werkend parle
mentair systeem, waarin de regering regeerde en het parlement contro
leerde, dat was zijn werkwijze. De opgelopen spanningen en de cumulatie
van problemen maakten het kabinet-Drees-Van Schaik begin 1951 rijp voor
een crisis, welke de gelegenheid bood het regeerprogram aan te passen aan
de veranderde omstandigheden.
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BIJLAGE I
Biografische gegevens van de in dit boek genoemde kamerleden*
1. opleiding
2. vroegere functies
3. functies 1948-1951
4. kamerlidmaatschap en parlementaire functies
5. politiek verleden
6. karakterisering door derden
7. 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 burgemeester
Leeuwarden
3. lid Gedeputeerde Staten Friesland; lid Zuiderzeeraad; lid Electriciteitsraad
4. 21-9-1937; lid vaste commissie voor openbare werken, verkeer en wa
terstaat cq. voor verkeer en waterstaat; lid Parlementaire Enquête
commissie Regeringsbeleid 1940-1945
6. 'Als mens bijzonder sympathiek, uiterst betrouwbaar en correct.' (Puchinger, Tilanus); 'Een
politiek weinig geprononceerd figuur.' (Bosscher)
7. noemt de waterstaatsbegroting 'het feest der regionale belangen’. (H TK 1949-1950, p. 990)

Andriessen, W.J. (Utrecht) KVP (TK) *24-2-1894
1. lager onderwijs; RK Arbeidersbeweging
textiel- en bouwbedrijf; voorzitter RK Bouwvakarbeidersbond 'St.
Joseph'; bestuurslid RKWV
voorzitter KVP; lid dagelijks bestuur RKWV
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; in 1941 als een van
de eersten door de bezetter uit het RKWV gezet; 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 be
perkingen; bedankte daarom enkele keren voor een ministerschap (B WN)
7. 'Het gaat niet alleen om gezinnen, die geen woning hebben (...) maar het gaat ook om onze
jeugd, onze duizenden jongens en meisjes, die een gezin willen stichten; velen van hen ver
keren in zedelijke nood (...).' (H TK 1949-1950, p. 1146)

Samengesteld door P.G.T.W. van Griensven. De foto's zijn afkomstig uit Keesings Histo
risch Archief 1948, p. 7666 a-f.
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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 Amster
dam; hoogleraar VU (1904-1945); hoofdredacteur De Standaard
3. rustend lid Koninklijke Academie van Wetenschappen; lid Perma
nent Hof van Arbitrage
4. 20-9-1921; fractievoorzitter
5. Vele juridisch-staatsrechtelijke publikaties; pleit (vóór Schouten in
de TK) in febr. 1950 voor een nationaal kabinet
6. De EK-fractie onder Anema vergaderde haast nooit; Algra: 'Anema had het land aan
zulke bijeenkomsten en bovendien was hij doodsbenauwd dat iemand te lang van stof zou
worden. (...) Hij wilde niet dat de Eerste Kamer het politieke voortouw nam of bij kabi
netsformaties betrokken werd. (...) Een wijs en voorzichtig man met een enigszins gevoe
lige inslag (...) maar hij had een vreselijke hekel aan preken.’ (citaat Algra in Puchinger,
Doctor Algra) 'zijn stem (...) is van zulk een volume, zijn woorden zijn van zulk een in
dringende kracht, dat zij de ganse zaal vullen (...) hier is een man aan het woord, die aan
een onwrikbare beginselvastheid een bijzondere breedheid van visie weet te paren.' (Abspoel) 'Zijn kamerredevoeringen waren doorwrocht en zijn invloed was groot. (...) Hij was
vroom maar verder zeer onafhankelijk; met de taal speelde hij, liefst voor een schockeffect.' (B WN)

Bachg, F.J.H . (Den Haag) KVP (TK) +5-9-1902
f.......
1. gymnasium; rechten RU Groningen
2. redacteur De Maasbode; secretaris Katholieke Middenstandsbond
3. lid M iddenstandsraad; lid Raad van Toezicht Rijksverzekerings
bank; lid vaste commissie economische raad Benelux; voorzitter Cen
trale Raad Consumentenkrediet
4. 8-6-1937; woordvoerder culturele zaken en middenstandspolitiek; lid
vaste kam ercom missie voor privaat- en strafrecht; idem voor de
middenstand
5. Was lid hoofdbestuur NVB; 'Bachg behoorde tot de groep katholie
ken, die wel principieel de antithese als richtlijn voor de Nederlandse politiek verwier
pen, maar die geen kans zagen deze stellingname praktisch-politiek te verwezenlijken.'
(Ruitenbeek)
6. Een spontane persoonlijkheid (Wttewaall van Stoetwegen)
7. 'De positieve cultuurpolitiek is op zich helemaal geen feest. Integendeel, zij is veeleer
een ziekteverschijnsel, in de zin, waarin een dokter een betreurd, maar noodzakelijk bege
leidingsverschijnsel van de ziekte is. (...) We staan voor een geestelijke en sociale desinte
gratie; wij zitten in een cultuurcrisis als nooit tevoren. Als puntje bij paaltje komt, vermag
de Staat tegenover die cultuurcrisis niets.' (Smiers) 'Houdt zich in zijn vrije tijd gaarne be
zig met lectuur, muziek, toneel, tennis en wandelsport.' ( Persoonlijkheden)

Barge, J.A .J. (Leiden) KVP (EK) *27-1-1884
1. RK gymnasium; geneeskunde UvA; 1912 promotie
2. assistent anatomisch laboratorium; eerste prosector en privaatdocent
voor anatomie en embryologie te Amsterdam; heeft diverse publika
ties op zijn naam, 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 St. Mi
chielsgestel die discussieerde over de naoorlogse ordening van Ne
derland
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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 gym nasium ; lid N ederlandse delegatie bij
oprichtingsvergadering van de VN
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. zijn politieke invloed zou hij vooral als vertrouwelijk raadsman uitoefenen; Romme noem
de 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 ver
waardigt om aan ongepastheden aandacht te schenken. De professor was achter de scher
men een machtig man in zijn partij en in dagen van een kabinetscrisis kon men hem vaak in
Den Haag zien.' (Algra); 'bij uitstek irenische, vredelievend denkende en willende mens.'
(E. v. Raalte in Jungschleger)
7. tijdens een etentje met Bruins Slot onder genot van een 'Chateau Neuf du Pape': 'Dat is de
enige manier om de paus te verdelgen.' (Bruins Slot)

Beernink, H .K.J. (Rijswijk, ZH) 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 behan
delt, doet hij goed, met nuchter inzicht en grote accuratesse.' (Abspoel); Nuchter zakelijk, miste de gemoedelijkheid en vriendelijk
heid van Tilanus. (Van Spanning); 'Een strijdersnatuur, maar zelden
gelukkig in de keuze van zijn slagvelden.' (De Opmars, 3 okt. 1948)

Bierema, S.E.B. (Usquert) VVD (EK) *12-11-1884
1. gymnasium; universiteiten Halle, München, Leipzig; 1909 promotie
magna cum laude in de landbouwwetenschappen
2. voorzitter Groningse Maatschappij voor Landbouw
3. voorzitter Coöperatieve Centrale Raiffeisen Bank Utrecht; bestuurs
lid diverse landbouworganisaties en coöperatieve produktieverenigingen; leider van een groot landbouwbedrijf dat al eeuwenlang in de
fam ilie was
4. TK 1922-1948 (m.u.v. 1925-1927); EK 27-7-1948
5. tot 1948 fractievoorzitter Liberale Staatspartij resp. Partij van de
Vrijheid in de TK; afkomstig uit de kring van de oude Liberale Unie
6. 'Een typische Groninger liberaal, een sympathiek man, rustig en evenwichtig, iemand die
zich nu nooit op de voorgrond zou plaatsen.' (Puchinger, Tilanus ); liefhebberij: studie
klassieke talen ( Persoonlijkheden)
7. De overheid is 'in hausse-jaren eenvoudig niet bij machte (...) terug te treden op het ter
rein van de uitvoering van grote openbare werken. (...) Zo is het nu eenmaal in de prak
tijk.' (HEK 1948-1949, p. 197-198)
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Biewenga Wzn., A.W. (Gorsthuizen, Gr.) ARP (TK) *28-4-1903
1. mulo; landbouwschool
3. landbouwer; voorzitter hoofdafdeling Sociale Zaken van de Stich
ting voor de Landbouw en andere bestuursfuncties in de landbouw; lid
bestuur Stichting van de Arbeid
4. EK 1946-1948; TK 27-7-1948; lid vaste kamercommissie van wederop
bouw en volkshuisvesting
5. actief bij Trouw en de ondergrondse ARP tijdens de bezetting; ver
wierf bij de verkiezingen van 1948 opmerkelijk veel voorkeurstem
men in het hele land

Bom , H.J. van den (Amsterdam) PvdA (TK) *10-3-1889
1. ambachts- en burgeravondschool
2. metaalbewerker; lid gemeenteraad Utrecht
3. vanaf 1930 voorzitter Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond
4. 25-9-1945

Borst, C. (Hilversum) CPN (TK) *1-2-1891
1. lager onderwijs
2. tuinder
3. redacteur Echo van het land
4. 11-4-1946; lid vaste kamercommissie voor landbouw
5. sloot zich tijdens de bezetting bij de partij aan; werd in zijn onder
duiktijd CPN-contactman voor boeren en tuinders
6. Borst hield zich vooral bezig met theoretische zaken. Hij 'heeft ons
ervoor behoed al te sectarisch te denken over groeperingen in de
maatschappij zonder welke de arbeidersklasse niet tot regeren in
staat is'. (Reuter)

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; illegaal voorman in het district Am
sterdam tijdens de Februari-staking; nam de leiding van de CPN over
na de arrestaties van partijgenoten in nov. 1943; wilde na de bevrij
ding niet onmiddellijk overgaan tot heroprichting van CPN, maar
deze uitstellen; drong aan op vorming van één socialistische massapartij en vooral van één vakbeweging (De Jonge)
6. over het feit dat Brandenburg De Groot op 9 mei 1945 naar Amsterdam haalde zodat deze
zijn oude positie van algemeen secretaris weer kon innemen: 'Ik denk, dat bij hem en vele
anderen het gevoel van opluchting overheerste, eindelijk de zwaardrukkende verant
woordelijkheid van zich af te zetten. Men kon nu weer aanleunen tegen een sterker ge
waande.' (De Jonge); 'Jaap was een consequent communist en lastig voor gezagsdragers.
Maar veel tegenstanders, zowel in de raad als in het parlement, mochten hem graag.’
(Gortzak)
7. Gezinnen worden in Nederland niet uit hun verkrotte woningen gezet 'alvorens deze boven
hun hoofden in elkaar vallen'. (H EK 1950-1951, p. 430)
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Brongersma, E. (Heemstede) PvdA (EK) *31-8-1911
1. gymnasium; rechten UvA; 1940 promotie te Nijmegen
3. advocaat en procureur; redacteur Nederlands Juristenblad
4. 23-7-1946
5. Politiek relevante geschriften: De opbouw van de corporatieve staat.
Staatkundige en maatschappelijke grondbeginselen der Portugese
Grondwet van 19 maart 1933 (1940), Praeadviezen over de juridische
constructie der corporaties in onze rechtsorde (Den Haag 1941), Perso
nalistisch socialisme naar katholiek inzicht (Rotterdam 1945), K a
tholicisme en rationele staats- en maatschappijleer (U trecht 1948),
De bekrompenheid van het katholicisme (U trecht 1948)

7.

'Wie alles wil verbieden, waarvan misbruik wordt gemaakt, moet - als hij zelfkennis
heeft - beginnen met zichzelf te verbieden.' ( NJB 25 (1950) p. 285)

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 Christelijk-Democratische Unie; redacteur Doorbraak; lid 'studiecommissie politieke
partijen'; tot tweede partijcongres lid partijbestuur PvdA
7. uit rede bij stichtingscongres PvdA: 'Eerst dan, wanneer ons volk het aanvoelt, dat de
PvdA begonnen is om waarheid, gerechtigheid en naastenliefde aan te kweken, pas dan
zal het Nederlandse volk in deze partij zien de beweging, die aanspraak maakt op de
sympathie en steun van allen, die het om een betere, een meer christelijke samenleving te
doen is dan die, waarin wij nu leven.' (Bank)

Bruins Slot, J.A .H .J.S. (Aerdenhout) ARP (TK) *8-1-1906
1. gymnasium; rechten VU; 1931 promotie
2. advocaat; burgemeester Abdorp; diverse functies binnen de Gerefor
meerde kerken
3. hoofdredacteur Trouw
4. 4-6-1946; lid defensiecommissie; lid vaste commissie voor buiten
landse zaken
5. lid Contact Commissie Illegaliteit; publiceerde diverse artikelen in
A n ti-R ev olu tio n a ire Staatkunde, het Calvinistisch Weekblad en
Themis; mede-oprichter Trouw; beijverde zich direct na de bevrijding
met zijn krant, voor het doen opgaan van ARP en CHU in één 'Christelijke Volkspartij';
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 Ka
merlid: 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, H ergro ep erin g); 'een zachtzinnig soort autoriteit, minder
stoelend op verworven macht dan op persoonlijk prestige (...) ook aardig, charmant, arge
loos, weerloos, verlegen en emotioneel' (Van Amerongen)
7. zijn werkzaamheden als advocaat waren naar eigen zeggen 'geen groot succes’; zijn burge
meesterschap karakteriseerde hij als 'propedeuse voor het leven (...) Ik heb geen geluk
kige dagen in de politiek beleefd. Gelukkig in verzet. Gelukkig na 1963.', ’Me vaak ver
veeld in de Kamer. Blij dat ik artikelen in Trouw kon schrijven. Ook wel plezier aan re
devoeringen.’ (Bruins Slot); 'Laten we gerust praten met de Sovjet-Staat maar laten we
daarbij goed weten, dat zulk een gesprek alleen dan ongevaarlijk is en alleen dan zin kan
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hebben, wanneer wij een dikke knuppel achter de hand hebben en wanneer de rode heren
dat weten.’ (Veerman)

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 presi
dent tribunaal Dordrecht
4. 20-11-1945
5. lid SDAP sinds 1929
6. 'Traditionalist van het centrum. (...) Gelovige die tactisch soepel en
opportunistisch genoeg kan zijn, maar voor wie de socialistische dog
ma's onaantastbaar blijven.' (De Kadt); 'bekend bij politici om zijn
"Fingerspitzengefühl”' (Van Esterik, Van Tijn); 'Burger was soms een wat rauwe vent,
maar in het gewone leven mocht ik hem graag.’ (Puchinger, Tilanus); 'Had over het
bestraffen van "foute" Nederlanders (als minister) zeer gezonde denkbeelden.' (Bruins
Slot); Gerbrandy over Burger: 'luis in mijn pels' (Van Amerongen)
7. over Gerbrandy’s opmerking: ’(...) ik heb het hem lastig genoeg gemaakt’, over zijn aftre
den in verband met het zuiveringsgeschil: 'Ik zei: 't gaat niet om diegenen die fouten heb
ben gemaakt, maar om wie werkelijk fout zijn geweest. Maar dat was voor de stoere Ger
brandy zo'n vergaande slapheid, ziet u ... (...) En ik heb voor mij zelf het gevoel, dat 't me
via het Tribunaal mogelijk is geweest, rampen te voorkomen jegens allerlei individuen.'
(Puchinger, Hergroepering); 'Ik ben er niet eens helemaal zeker van, dat er in Londen geen
menschen zijn, die ons bezette Nederland voor zoo zot verslijten, dat we, strijdende voor
vrijheid en democratie, misschien toch niet tevens - natuurlijk "tijdelijke" - dictatuur zou
den begeeren, ondanks onze dagelijksche ondervindingen daarvan. Dat we, met de over
winning der democratieën in zicht, toch b.v. onder Oranjemotief, de verkeerde kant op
zouden gaan.' (Rogier)

Com elissen, J.G .H . (Amsterdam) VVD (TK) *22-8-1897
1. handelsschool
3. eigenaar levensmiddelenzaken; lid Provinciale Staten Noord-Hol
land; voorzitter Algemene Nederlandse Kruideniersbond
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor de middenstand
6. 'Een man van brede ervaring in zijn maatschappelijke groep.' (Abspoel)

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 cu
ratoren 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 or
ganisator 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)
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Dassen, H.M.J. (Heerlen) KVP (TK) *25-12-1909
1. gymnasium A; seminarie Rolduc; cursus Thomistische filosofie; di
ploma's gemeenteadministratie en maatschappelijk werk; mo-akte
staatsinrichting
2. volontair secretarie Heerlen; plv. directeur van districts-arbeidsbeurs Heerlen; chef arbeidsbemiddeling en plv. directeur GAB Heer
len
3. voorzitter (landelijke) Diocesane Middenstandsbond
4. 4-6-1946
7. 'Besluit F 221 (over de ambtenarenzuivering, PvG ) is een juridisch
monstrum vanwege de zeer elastische maatstaven, die men daarbij heeft aangelegd.'
(H TK 1949-1950, p. 573)

D is, C.M. 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. 'Wanneer men Van Dis in zijn denkwijze een eindje wil volgen - hele
maal is helaas onmogelijk - dan moet men ervan uitgaan dat de mens
zo rot is als een mispel, door en door slecht en verdoemlijk in Gods
ogen. In zijn ellendigheid moet iedereen bereid zijn vervloekt te wezen. Zalig worden is
een kwestie van uitverkoren zijn en dat ben je of dat ben je niet en als je het bent dan kom je
dat te weten. Van Dis is het en weet het sinds 1929. Christus is gestorven voor de Happy
Few en niet voor iedereen, zoals de katholieken en ook de remonstranten wel prediken.
Dat zou immers de algemene verzoening betekend hebben, zo stelt Van Dis met enige af
schuw vast. Uitverkorenen heb je overigens overal zitten, ook in andere kerkelijke groepe
ringen, hoewel betwijfeld moet worden dat zij ook onder de Roomsen voorkomen. Het kan
natuurlijk, maar Van Dis vreest het ergste.' (Algemeen Handelsblad)
7. 'Het karakter van het loterijspel is juist getekend door oude Engelse theologen, die uitge
sproken hebben, dat bij loterij en spel de drieëenheid des duivels, namelijk het toeval, de
fortuin en het noodlot betrokken wordt.' (De Opmars, 1 dec. 1950)

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 gemeente
raad Rotterdam; lid rijkscommissie inzake de werkloosheidsverze
kering; hoofdredacteur Het Vrije Volk
3. advocaat; gemeenteraadslid; lid Provinciale Staten Zuid-Holland;
voorzitter Raad voor het Rechtsherstel; lid van het am btenaren
gerecht; plv. voorzitter van het scheidsgerecht voor de Ziektewet;
bestuurslid van de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming; lid
(voorzitter) Raad van Advies van het Landelijk Comité voor rechtszekerheid
4. 2-10-1935; juridisch specialist van de fractie; lid (voorzitter) vaste commissie voor pri
vaat- en strafrecht; 1947 lid staatscommissie voorbereiding nieuw Burgerlijk Wetboek;
voorzitter Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945; lid vaste commis
sie voor Binnenlandse Veiligheidsdienst; volgde in 1951 Van der Goes van Naters op als
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA
5. sinds 1921 lid SDAP; 1926 secretaris partijcommissie welke het rapport Nieuwe organen
uitbracht; voorzitter van de Sociaal-Democratische Vereniging voor Bevrijd Gebied (die
de weg voor een terugkeer van de SDAP na de bevrijding van het gehele land moest open
houden); werd in 1948 genoemd voor het ministerschap van Justitie
6. 'grote dadendrang, gepaard met een verwoestende werkkracht. (...) Hij was door zijn werk
zo bezeten dat hij de indruk wekte alleen daar voor te leven. Dat hij zijn zwakke lichaam
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aldus te snel sloopte, deerde hem niet. (...) Kritische instelling, geduld voor minitieus on
derzoek, een fenomenaal geheugen en een scherpe geest. (...) partijpolitiek lag hem niet
zo. (...) hersteller, voor wie de vooroorlogse politieke partijen geenszins hadden afge
daan' (BW N); gaf aan enquêtecommissie 'een vaste, niemand ontziende, leiding' (Puchin
ger, Tilanus ); 'Hij was een scherp denker - maar het kwam er niet altijd uit. (...) was, ge
loof ik, knapper dan ik. Maar misschien door zijn veelvuldige ziekten (hij is later, tijdens
zijn ambtsperiode, 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 fractie
voorzitter.' (Van der Goes van Naters)

Dreu, H.J. de (Havelte) PvdA (EK) *17-3-1893
1. HBS; normaalschool; hoofdakte
2. schoolhoofd in Nederlands-Indië; lid van de Volksraad; gemeenteraadslid Amsterdam
3. burgemeester van Havelte
4. 19-2-1947
7. over zedenverwildering: 'Men hoede zich voor overdrijving. Wanneer men de geschiedenis
nagaat en oude publicaties naleest, dan ziet men dergelijke klachten telkens terugkeren,
en dat er in dit opzicht een grote teruggang in de mensheid zou plaatsvinden, zou ik zo zon
der meer niet willen aanvaarden.' (HEK 1948-1949, p. 260)

Emmens, J. (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)

Engelbertink, B.A.A. (Oldenzaal) KVP (TK) *26-7-1902
1. kweekschool; hoofdakte; land- en tuinbouwakten; akte staatsinrich
ting en economische akten
2. hoofd lagere tuinbouwschool; leraar MTS
3. lid Provinciale Staten Overijssel; voorzitter Stichting voor de Land
bouw Overijssel
4. 30-10-1946

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 kantonge
recht; substituut-officier en officier van justitie bij de rechtbank Mid
delburg; 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 volkshuisves
ting; juridische zaken in het algemeen en rechterlijke organisatie in
het bijzonder hebben zijn specifieke belangstelling
7. minister In 't Veld laat zich te graag leiden door 'enige papiertjes (...) die hij waarschijn
lijk statistieken zal noemen. (...) Ik hecht aan statistieken ('Tart de grouper les chiffres") niet veel waarde.' {H TK 1950-1951, p. 838); 'Laat de minister ons bewaren voor de
partementale heerszucht, die de Duitse dictatoriale regelingen dikwijls nog niet zo ver
keerd vindt, wanneer zij ze zelf kan toepassen.' (H TK 1949-1950, p. 1931-1932)
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Fiévez, A.H.J.L. ('s-Gravenhage) KVP (TK) * 22-7-1902
1. HBS; Koninklijke Militaire Academie; Hogere Krijgsschool
2 . leraar te Utrecht; kolonel van de Generale Staf; topambtenaar op
het ministerie van Oorlog; lid van het hoofdbestuur van de RK Offi
cieren Vereniging; 1946-1948 minister van Oorlog; 1946 minister van
M arine a.i.
27-7-1948 tot zijn overlijden op 30-4-1949
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
Fokkem a, 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
D e lft
lid gemeenteraad Delft; hulpprediker in Zaandam en Zijderveld
4-6-1946
'W ie 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 ogenblik
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) VVD (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 dé
schending van een belang.' (Abspoel)
7. Het onderwijs diende er op gericht te zijn, dat iedereen de plaats in de maatschappij zou
innemen, waar zijn gaven het best tot ontplooiing konden komen, met als gegeven 'dat de
natuurlijke ongelijkheid in capaciteiten, die nu eenmaal van geboorte af tussen de mensen
bestaat, ook bij volkomen gelijke ontwikkelingskansen, aanleiding zal geven tot klassen
vorming, gebaseerd op psychische kwaliteiten. Een natuurwet kan men nu eenmaal niet
veranderen.' (H TK 1948-1949, p. 643)
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Gerbrandy, P.S. (’s-Gravcnhage) 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 minis
ter van Koloniën; 1942-1945 minister voor de Algemene Oorlogsvoe
ring 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)
7. "'Een der hechtste stutten onder het oranjehuis, zeker in onze verwarde tijd is de ministe
riële verantwoordelijkheid en de onschendbaarheid van ons staatshoofd. Kijk, al zou ik
in Nederland terugkomen zo zwart als een moriaan... Hare Majesteit de Koningin moet
sneeuwwit zijn. Ik geloof, dat ik het uitverkoren vat ben en dat het mijn taak is het
scheepje straks aan de kant te leggen.” (...) Na de bevrijding: "Ik ben God innig dankbaar,
dat Hare Majesteit zo blank als sneeuw teruggekomen is. Dat is mijn grootste beloning."’
(citaat Gerbrandy in Van Amerongen)

G ielen, J.J. (Roosendaal) KVP (TK) *26-9-1898
1. kweekschool; mo-nederlands; Universiteit van Gent; 1931 promotie
2. onderwijzer; leraar Nederlands en geschiedenis; directeur school;
hoofdinspecteur lager onderwijs; schreef bloemlezingen en literatuur
geschiedenissen 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 Nederlandse Volksbeweging; politiek
medewerker van het Limburgs Dagblad; leverde vele bijdragen aan de KVP-bladen D e
O p m a rs, Politiek en Katholiek Staatkundig Maandschrift

6.

'Niet alleen kende hij het onderwijs van binnenuit, als diep gelovig mens was hij tevens
een vurig voorvechter van christelijk onderwijs. Overigens gold hij als min of meer voor
uitstrevend. (...) wars van "eenheidsopvoeding door vadertje staat". (...) Ingehuurd om
het beleid van Van der Leeuw om te buigen en de handen gebonden door de geringe fi
nanciële armslag, kon Gielen buiten eigen kring nauwelijks enige populariteit oogsten.'
(B W N )

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 CPH, wegens 'partijvijandige handelingen' uit de
partij gezet; hoofdbestuurder in Nederlandse Volksbeweging; 19471949 adviserend lid van het PvdA partijbestuur (zonder stemrecht)
6. 'ontwikkelde zich tot felle anti-communist' (De Keizer); 'Goedhart
was geen theoreticus, maar een journalist die zijn stiel als een poli
tieke daad zag en met zijn journalistiek de grootst mogelijke politieke activiteit najoeg.
(...) had een "bijna physieke" afkeer van de Nederlandse neutraliteitspolitiek’ (De Kei
zer); 'volbloed reactionair’ (Bruins Slot); 'Zijn optreden in de Kamer werkt op de com
munistische leden, die dat optreden "provocerend” achten, dikwijls sterk enerverend, het
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geen vaak tot interrupties en een enkele maal zelfs tot incidenten leidt. (...) nam een nogal
onafhankelijke - om niet te zeggen geïsoleerde - positie in. (...) In radiovraagstuk fervent
voorstander van de Nationale Omroep.' (Abspoel)
7. sprak bij stichtingscongres PvdA (namens de Tarool-groep’): 'Voor mensen, wier opvattin
gen ten aanzien van de democratie twijfelachtig zijn, kan en mag in de PvdA geen plaats
zijn, maar voor socialisten, die een radicale opvatting hebben, die min of meer marxis
tisch zijn, voor deze groepen, die betrouwbare democraten zijn, moet er wel plaats zijn in
de partij.’ (Bank)

Goes van Naters, Jhr. M. van der (Wassenaar) PvdA (TK) *21-12-1900
1. gymnasium; rechten RU Leiden; promotie 1930 (Het staatsbeeld der
S o cia a l-d em o cra tie )
2. advocaat; adviseur arbeidersbeweging Heerlen; cultureel werk in In
stituut voor Arbeidsontwikkeling; voorzitter stichting De neutrale
Volksschool
3. secretaris voorlopige Natuurbeschermingsraad; afgevaardigde naar
assemblée van de Raad van Europa
4. 8-6-1937; fractievoorzitter (1945-1951); lid kamercommissie buiten
landse zaken; lid Grondwetscommissie
5. publikaties: Socialistische Staatsvernieuw ing (1937); De leiding van de Staat (1 9 4 6 );
1940-1944 gijzelaar in Buchenwald en St. Michielsgestel; weigerde in 1946 portefeuille
van Justitie; initiatiefnemer enquête Regeringsbeleid 1940-1945; deed voorstel tot hervor
ming van het kamerwerk (commissiestelsel)
6. 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) 'Van der Goes van Naters
was altijd een beetje een kribbebijter.’ (Bruins Slot) 'salonnatuurbeschermer' (De Ruiter in
De Opmars, 3 okt. 1948)
7. '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) 'In al onze volkeren is er een vreemd en vijandig element, het bolsje
wisme, onze Moeso's en onze de Groot's, die hun instructies gaan halen in een vreemd land
en voor wie de wetten van dat land gelden boven onze eigen landswetten.' (H T K 19481949, p. 146)

Gortzak, H, (Amsterdam) CPN (TK) *25-4-1908
1. lager onderwijs; nijverheidsonderwijs
2. timmerman
3. gemeenteraadslid Amsterdam
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); Paul de Groot verweet Gortzak diens
'kleinburgerlijke misvatting inzake de rol van de parlementaire democratie’ (Gortzak)
7. 'Om een goede banketbakker te worden (behoeft) men niet noodzakelijk een opleiding op
een Rooms-Katholieke of een Christelijke school te hebben.' (HTK 1948-1949, p. 721); 'De
duplexwoning is een vlucht uit de werkelijkheid, een vlucht uit het tekort aan woningen
dat wij hebben, en een poging om dit tekort, in plaats van op massale wijze woningen te
bouwen, door het creëren van halve woningen op te lossen.' (HTK 1948-1949, p. 1155)

719

Bijlage I
Groen Azn., J. (Alkmaar) KVP (TK) *16-4-1887
1. lager onderwijs
3. voorzitter RK Tuindersvakbond in het bisdom Haarlem; lid Provin
ciale Staten en buitengewoon lid Gedeputeerde Staten Noord-Hol
land; lid hoofdbestuur Stichting voor de Landbouw
4. 9-4-1933; lid vaste kamercommissie voor landbouw
5. bij de verkiezingen van 1948 lijsttrekker in vijf kiesdistricten in Hol
land en Zeeland

Groot, S. de (Amsterdam) CPN (TK) *19-7-1899
1. lager onderwijs; zelfstudie
2. sigarenmaker in Amsterdam; diamantbewerker in Duitsland, Frank
rijk, Antwerpen en Amsterdam
3. algemeen secretaris CPN
4. 20-11-1945; nam deel aan de debatten over de Indonesische kwestie
en de buitenlandse politiek
5. lid Belgische Diamantbewerkersbond; 1917 jongerenorganisatie So
cialistische Jonge Wacht; 1921 nam deel aan oprichtingscongres Bel
gische Communistische Partij, lid partijbestuur en politiek bureau;
1923 België uitgewezen wegens communistische agitatie tegen de bezetting van het Ruhrgebied; lid van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond; 1927 zegt lidmaat
schap CPH op, in 1928 weer als lid toegelaten; 1930 lid partijbestuur, politiek bureau en
secretariaat; 1931-1936 Rode Vakbewegings Oppositie; 1934 perm. vertegenwoordiger van
CPH bij Uitvoerend Comité van de Komintern; 1938 algemeen secretaris CPN; duikt in
april 1943 onder in Zwolle; weigerde verder contact met de illegale partij-instanties; ver
dedigde na de bezetting de idee van een brede volkspartij; na heroprichting CPN opnieuw
tot algemeen secretaris gekozen; door communisten voorgedragen als minister voor voed
selvoorziening in het kabinet-Schermerhorn-Drees; redacteur Eenheid ; hoofdredacteur
H et Volksdagblad ; hoofdredacteur De Waarheid
6. 'Zijn functie als algemeen secretaris en zijn buitenlandse bezoeken doen hem slechts be
trekkelijk 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); 'Arrogant, cynisch en egocentrisch als hij
is, weet hij noch de massa aan te spreken noch zich zelfs in eigen kring echte vrienden te
maken. (...) Opgegroeid en omhoog geklommen in en door de partij, kent hij als weinigen
de denkwereld van de Nederlandse communist en heeft hij het psychologisch talent om op
critieke momenten het juiste woord tot hen te spreken. (...) in heel de periode 1940-1956 en
nog jaren daarna heeft hij gedaan, wat in zijn plaats elke communistische leider gedaan
zou hebben (...): de lijn van Moskou uitvoeren.' (De Jonge); 'Conclusie: de Groot is wel gro
ver dan Göbbels, maar niet handiger.’ (De Opmars, 10 maart 1950)
7. Volgens De Groot zou 'Amsterdam en geheel Nederland niet ten achter blijven' in steun
aan de Sovjet-troepen indien deze eventuele westerse agressors tot over de landsgrenzen
zouden achtervolgen (D e Waarheid); na dreigem ent van de kam ervoorzitter de
communistische kamerleden te laten verwijderen vanwege de vele interrupties: 'Er komt
nog eens een tijd dat wij jullie er uit zullen zetten.' (HTK 1949-1950, p. 2123)
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Haas, J.J. de (Nijmegen) KVP (TK) *16-4-1905
1. gymnasium; rech ten
2. werkzaam in het bedrijfsleven; referendaris aan het departement
OKW ; reservekapitein; hoofd van de N ijm eegse en Gelderse
afdeling voor sociale zaken van het Militair Gezag
4. 27-7-1948
5. wethouder van sociale zaken; wethouder van onderwijs en financiën
7. 'Er worden in ons land ten minste twaalf verschillende blaadjes ver
spreid, blaadjes die zo vunzig en vuil zijn, dat een fatsoenlijk mens ze
nog niet wil aanraken.' (HTK 1950-1951, p. 879)

Hagen, C.J.A.M. ten (Nijmegen) PvdA (TK) *19-11-1904
1. gymnasium; rechten KU Nijmegen
2. advocaat Nijmegen; redacteur Christofoor; chef voorlichtingsdienst
van de provinciaal-militair commissaris van Noord-Brabant; hoofd
redacteur Je M aintiendrai-Vrij Nederland-Christofoor
3. wethouder van onderwijs, cultuur, personeel en financiën Nijmegen;
1949 fractievoorzitter PvdA Nijmegen
4. 20-11-1945; deskundige gemeentepolitiek; lid vaste commissie voor
openbare werken, volkshuisvesting en wederopbouw cq. voor weder
opbouw en volkshuisvesting
5. plaatselijk secretaris van De Nederlandse Unie; lid voorlopig landelijk hoofdbestuur van
de Nederlandse Volksbeweging; medeoprichter Katholieke Werkgemeenschap in de
PvdA en publicist in De Katholiek in de PvdA; lid Nationale Adviescommissie van het
Voormalig Verzet
6. 'Voor vrienden was Ten Hagen een gevoelig en plezierig mens. Hij was erg serieus, vaak
pessimistisch en lachte zelden. Op anderen maakte hij de indruk droog, nors en zwijgzaam
te zijn. Hij was echter ook een gedrevene die radicaal was in zijn keuzes. Hij had een af
keer van compromissen en mede hierdoor werd hij tot de linkervleugel van zijn partij ge
rekend.’ (BWN)
7. 'Het probleem is thans niet: een grote of kleine woning, maar een kleine woning of geen
woning.’ (HTK 1949-1950, p. 1143)

Haken, J. (Amsterdam) CPN (TK) *13-10-1912
1. lager onderwijs
2. landarbeider
3. propagandist CPN
4. 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor de middenstand
6. Gortzak en Haken waren nogal afhankelijk van Hoogcarspel om het
parlementaire werk onder de knie te krijgen. Van hem leerden ze ge
noeg om aan de behandeling van de wetsontwerpen deel te nemen.
(Gortzak) Zij golden als de 'workaholics’ van de fractie. Zij hadden
de naam 'gek genoeg (te zijn) om geen neen te zeggen' (Gortzak)
7. Goedhart: 'Tijdens de betogingen die op 1 mei in Djakarta plaats vonden, werden levens
grote portretten van Stalin en van Mao meegedragen.' Haken: 'Had u dan gedacht dat ze
met uw portret zouden rondlopen?' Goedhart: 'Men krijgt de indruk dat een van de 293 Rus
sische storingszenders ook in deze Kamer is opgesteld.' (De Opmars, 16 juni 1950)
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Hartog, F. den (Hoog-Blokland) VVD (TK) *23-2-1898
1. mulo; landbouwschool
2. veehouder; landbouwbedrijf Frankrijk; landbouwfuncties; lid ge
meenteraad en wethouder
3. dijkgraaf; voorzitter Hollandse Maatschappij van Landbouw; voor
zitter Grondkamer Zuid-Holland; bestuurslid Koninklijk N eder
lands Landbouw Comité
4. 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor landbouw

H euvel, Chr. van den (Leiden) ARP (TK) *12-2-1887
1. lager onderwijs; landbouwonderwijs
2. landbouwer; lid gemeenteraad Haarlemmermeer en Heemstede
3. voorzitter Christelijke Boeren- en Tuindersbond; directeur-hoofdredacteur Nieuwe Meerbode; lid Raad Pachtkamer
4. 12-10-1922; lid vaste kamercommissie voor landbouw; idem voor be
lastingen
5. schreef o.m. Handboekje voor de huisbezoekers voor de verkiezingen
van 1948 (Den Haag 1948)
6. net zo'n persoonlijkheid als fractievoorzitter Schouten met wie hij
het politiek en theologisch geheel eens was; toch kwamen zij nogal eens met elkaar in
botsing (Bruins Slot) 'Eén van de meest conservatieve figuren in de fractie, die overigens in
het persoonlijke vlak slecht met zijn voorzitter overweg kon.' (Bosscher) Hij hield 'vlotte
en geestige speeches’ met een 'combinatie van scherpe opmerkingsgaven en luchtige spot'.
(Abspoel) ’De man op wie het woord "socialisme" alleen al om de een of andere reden
werkt als de bekende lap op de stier.' ( Paraat 4 (1949) nr. 35)

Heuvel, N.H.L. van den (Den Bosch) KVP (TK) *21-1-1907
1. gymnasium; rechten Leiden; promotie Nijmegen
3. advocaat-procureur; directeur RK Middenstandsbond; lid gemeente
raad
4. 27-7-1948; woordvoerder voor middenstandszaken en vervoerskwesties; lid vaste kamercommissie voor de rijksuitgaven; idem voor de
middenstand
6. Van den Heuvel spreekt met een onmiskenbaar Brabants accent. (Ab
spoel)
7. n.a.v. communistische stakingen: 'een logische consequentie van de
PBO is dat de harmonische bedrijfsopbouw niet dan bij uiterste noodzaak mag worden ver
stoord door stakingen.’ (HTK 1950-1951, p. 876)

Heuven Goedhart, G.J. van (Amstelveen) PvdA (EK) *19-3-1901
1. gymnasium; rechten RU Leiden; 1926 promotie
2. h o o fd red acteu r D e T elegraaf en later U trechtsch N ieuw sblad;
medewerker van de Dienst voor de Wederopbouw; redacteur Parool;
vrijwilliger bij de Stichting N ederlands Volksherstel in Rhenen;
1944-1945 minister van Justitie; voorzitter adviescommissie omtrent
de regeringsvoorlichting
3. hoofdredacteur Parool; 1948 voorzitter van de Nederlandse delega
tie naar conferentie VN over informatievrijheid; deskundige bij de
Nederlandse delegatie naar de zevende zitting van de Economische
en Sociale Raad der VN; 1949 lid en 1950 vice-voorzitter van de Nederlandse delegatie
Algemene 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
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5.

lid (vice-voorzitter) Comité van waakzaamheid van Nederlandsche Intellectueelen te
gen het nationaal-socialisme; lid vereniging Eenheid door Democratie; 'Engelandvaar
der'; nam het initiatief lot het instellen van 'College van Vertrouwensmannen'
6. '(...) sterke persoonlijkheid en had op velerlei gebied een uitgesproken mening, die hij
graag scherp geformuleerd uitte. Frank en vrij gaf hij zijn oordeel over personen en zaken,
hetgeen hem niet door iedereen in dank werd afgenomen. Tegelijkertijd was hij in contac
ten met zijn ondergeschikten op zijn hoede en had hij iets kwetsbaars dat hij camoufleer
de.' (BWN); 'Streefde Van Heuven Goedhart in het algemeen naar onpartijdigheid in de
berichtgeving, in zijn eigen commentaren en artikelen gaf hij van een uitgesproken visie op
de politieke ontwikkelingen blijk.' (De Keizer)
7. 'Een journalist die niet innerlijk vrij is, is een luidspreker. Hij heeft alleen als "piek up" of
als scheepsroeper nuttigheid. Niet als voorlichter, criticus of afnemer van verantwoorde
lijkheid.' (BW N )

H ofstra, H.J. (Wassenaar) PvdA (TK) *28-9-1904
1. HBS; opgeleid tot surnumerair bij de belastingdienst
2. belastinginspecteur; belastingconsulent
3. adjunct-directeur NV De Centrale Arbeiders Verzekerings en Depo
sito Bank; directeur NV De Centrale Algemene Verzekering Maat
schappij
4 . 20-11-1945; lid vaste kamercommissie voor belastingen
5. publikaties: Wie moet dat betalen ? (1948), Socialistische belastingpolitiek (1 9 4 6 )
6. 'Ontegenzeggelijk een knap financier, wiens socialisme in de praktijk
nogal meeviel. Hij wist wel dat hij knap was.' (Puchinger, Tilanus ) ’De best geklede man
van de Kamer. Een der hechtste steunpilaren van Lieftincks financiële politiek.' (Ab
spoel) 'Ik kreeg af en toe de indruk dat ze (Lieftinck en Hofstra, PvG) aan het kaarten wa
ren, dat de heer Hofstra de vuile kaarten speelde om de minister van Financiën tenslotte
de winst te laten binnenhalen.' (Hoogcarspel geciteerd in De Opmars, 19 mei 1950)
7. 'Vught en Westerbork zijn moreel eigendom van LVVS en VVRA (lees: joodse oorlogs
slachtoffers) en de regering had de waarde ervan, toen zij de kampen in eigendom nam,
moeten vergoeden aan LVVS en VVRA. Gerechtigheid gaat hier boven financiële belan
gen.' (H TK 1948-1949, p. 494)

Hoogcarspel, J. (Rotterdam) CPN (TK) *6-4-1888
1. HBS; MO akten economie, staatsinrichting, statistiek
2. ambtenaar M aatschappij ter exploitatie van Staatsspoorwegen; le
raar HBS Zaltbommel
3. leraar HBS economie
4. 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor de rijksuitgaven; idem voor
belastingen
5. 'Tribunist' van het eerste uur; 1909 geroyeerd uit de SDAP; publi
katies: D e inrichting van het Nederlandsche staatsbestuur (1 9 3 6 ),
Inleiding tot de theorieën der staatshuishoudkunde (1937); oprichter
van het Genootschap Nederland-Rusland na de bevrijding
6. 'Jan Hoogcarspel bleek, behalve een opgewekt en vriendelijk partijgenoot, een schoolvoor
beeld van de begaafde jongen die door sociale belemmeringen niet aan academische vor
ming was toegekomen. Overigens kwam de universiteit daar meer aan te kort dan hij, die
zich alle kwaliteiten die die vorming kan opleveren dubbel en dwars op eigen gelegen
heid verworven had zonder daarvan ook maar iets van een autodidactencomplex over te
houden.' (Romein-Verschoor); 'Hoogcarspel heeft me wegwijs gemaakt (in het parlement,
PvG). Ook toen hij geen kamerlid meer was, konden Jan Haken en ik altijd bij hem te
recht.' (Gortzak); 'Buiten de beschouwingen van de heer Hoogcarspel is het niet veel
soeps wat de heren (communisten, PvG) te vertellen hebben.' (De Opmars, 22 april 1949)
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Hoogland, J.L. (St. Anna Parochie) PvdA (EK) *29-4-1896
1. mulo; landbouwonderwijs
3. landbouwer; bestuurslid van diverse landbouworganisaties; lid Ge
deputeerde Staten Friesland; voorzitter Coöperatieve Zuivelbond;
bestuurslid Centrale Raiffeisenbank; ondervoorzitter Zuiderzeeraad
4. 23-7-1946

Jonkm an, J.A . (Scheveningen) PvdA (EK) *13-9-1891
1. gymnasium; rechten Utrecht, Toulouse en Leiden; 1918 promotie; 1919
aanvullingsexamen voor de Nederlands Oost-Indische rechterlijke
macht
2. voorzitter van het Indonesisch Verbond van Studeerenden; griffier op
Sumatra; substituut-officier bij de Raad van Justitie Semerang; voor
zitter van de Volksraad; mede-oprichter blad De Stuw; officier van
justitie Makassar, Semerang; 1946-1948 minister van Overzeese Ge
biedsdelen
4. 27-7-1948; lid vaste commissie voor uniezaken; 1-6-1951 voorzitter
Eerste Kamer
6. 'Tot het ministerschap was hij fysiek niet langer in staat, maar evenmin was hij bereid
zitting te nemen in een kabinet dat steun zocht bij een partij (VVD, PvG) die vond dat het
roer om moest. (...) Jonkman was weliswaar kort na zijn ambtsaanvaarding lid van de
PvdA geworden, maar op het ideologische en persoonlijke vlak was er weinig dat hem
aan deze partij bond.’ (BWN); 'Hij hoorde tot dat beheerste type mensen 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, met zijn voeten op de grond blijft staan. (...) In alles:
een strijder voor recht, een zoeker naar waarheid en een democraat in hart en nieren.'
(A lgem een

7.

Handelsblad)

over de Indonesische kwestie: 'Omdat wij, toen wij het gezag nog bezaten, geweigerd heb
ben te onderhandelen, zijn wij nu in de noodzakelijkheid gekomen om te onderhandelen,
terwijl wij het gezag niet meer bezitten.' (Drees)

Kadt, J. de (Heemstede) PvdA (TK) *30-7-1897
1. H BS
2. PTT-ambtenaar; werkzaam in de vakbeweging en journalistiek
3. redacteur en medewerker van politieke en literaire maand- en week
bladen; publicist en auteur
4. 27-7-1948
5. achtereenvolgens lid van CPH, BKSP (Bond van Kommunistische
Strijd- en Propagandaclubs), SDAP, OSP (Onafhankelijke Socialis
tische Partij) en PvdA
6. 'goede kameraad (...) was het tegendeel van een buldog. (...) De Kadt
had en heeft persoonlijk een grote charme; hij is een begaafd schrijver - maar wee, als je
op die bepaalde teen trapt.' (Van der Goes van Naters); 'maakt van de contramine bijna
zijn beroep (...) kampioen van de communistenvreters in de PvdA' (Van Esterik, Van Tijn);
de communisten 'vergeven de heer De Kadt niet, dat hij eens (...) als communist de socia
listische beweging (is) binnengekomen en wiens poëtische werk was "Een hymne aan het
communisme", waarin hij deze beweging in lyrische taal eeuwig trouw zwoer, thans tot de
in hun ogen burgerlijke PvdA behoort en zijn scherpste pijlen juist richt tegen het heden
daagse communisme. Want scherp zijn de pijlen, die deze in een typisch geschoolde en verheven-dichterlijke redenaarsstijl sprekende socialistische afgevaardigde afschiet tegen
al hetgeen hij bestrijdt.' (Abspoel); 'critisch intellect (...) eerzuchtig, en vooral tactloos’
(De Jonge)
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K ieft, J, van de (Bussum) PvdA (EK) *21-5-1884
1. HBS; privaatlessen moderne talen, economie, boekhouden
2. werkzaam in de handel; accountant
3. directeur De Arbeiderspers; lid raad van beheer ANP; lid radiopersraad
4. 18-10-1945; fractievoorzitter; lid defensiecommissie; persdeskundige
5. tot in de Tweede W ereldoorlog lid van het partijbestuur van de
SDAP

K ievit, A. (Rotterdam) PvdA (EK) *25-1-1882
1. lager onderwijs; cursussen SDAP en NVV
2. voorzitter Bond van Transportarbeiders
3. lid gemeenteraad; hoofdbestuurder Bond van Transportarbeiders
4. TK 1937-1946; EK 14-4-1948

K ikkert, H. (Zeist) CHU (TK) *23-10-1912
1. lager onderwijs; akte godsdienstonderwijzer Nederlands Hervormde
Kerk
2. land- en veenarbeider; propagandist N ederlandse Christelijke
Landarbeidersbond
3. hoofdbestuurder Nederlandse Christelijke Landarbeiders Bond; lid
verschillende landbouwcommissies
4. 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor sociale verzekeringen
6. 'Zijn typisch gedragen toon is wellicht een uitvloeisel van zijn oplei
ding tot godsdienstonderwijzer.' (Abspoel)

Koersen, Th.D.J.M . (Amsterdam) KVP (TK) *13-1-1901
1. handelsschool; rijksschool kunstnijverheid; grafische opleiding
3. drukker-uitgever; lid defensiecommissie en (vanaf 1949) vaste ka
mercommissie voor de handelspolitiek
4. 4-6-1946
5. werkte als drukker in de illegaliteit; kwam voort uit de Christofoorgroep; was in 1946 mede verantwoordelijk voor het feit dat Welter
op een onverkiesbare plaats terecht kwam

K o lff, G. (Geldermalsen) CHU (EK) *22-1-1879
1. gymnasium; rechts- en staatswetenschappen RU Utrecht; promotie
2. (kanton)rechter; voorzitter waterschap Beneden-Linge; voorzitter
veiling Geldermalsen; bestuurslid Landbouw-crisisorganisaties
4. 14-3-1935; fractievoorzitter
7. '(...) waartegen ik wil opkomen, dat is, dat men, zoals tegenwoordig
maar al te vaak gebeurt, elke politiek delinquent gaat voorstellen
als een halve heilige, die zich eigenlijk tegenover onze volksge
meenschap helemaal niet heeft misdragen en die dan ook volkomen
ten onrechte op barbaarse wijze is behandeld.' (H E K 1949-1950, p.
636)
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K olfschoten, H.A.M.T. (Eindhoven) KVP (EK) *17-8-1903
1. gymnasium; rechten UvA
2. adjunct-secretaris RKSP; directeur van het partijbureau RKSP; particulier-secretaris Ruijs de Beerenbrouck; 1945-1946 minister van Jus
titie
3. burgemeester van Eindhoven
4. 23-7-1946 tot 24-7-1948; 12-7-1949
5. tijdens de bezetting lid van het Politiek Convent en van het Vaderlandsch Comité
6. hij werd minister 'op persoonlijke titel en tegen het advies van partijprominenten in. Hij vond de toekomst in de katholieke partij te ongewis, en het vooruit
zicht om weer salaris te genieten trok hem zeer; sedert de liquidatie van de RKSP was hij
zonder inkomsten gebleven en had hij uiteindelijk bisschoppelijke steun moeten aanvaar
den. (...) meer organisator dan politicus. (...) tot de groten onder de burgemeesters gere
kend. (...) Kolfschoten meende dat het moreel van het Nederlandse volk de tenuitvoer
legging van slechts enkele tientallen doodstraffen kon verdragen. (...) Met kracht verzet
te Kolfschoten zich tegen het verlangen van de Tweede Kamer de krachtens staatsnoodrecht genomen wetsbesluiten uit de parlementsloze periode tussen mei 1940 en november
1945 te legaliseren. (...) Hij kreeg de Kamer op de knieën door te dreigen de Koningin niet
langer te adviseren gratie met betrekking tot doodvonissen af te wijzen, als de mogelijk
heid bestond dat de doodstraf in het parlement zou worden afgewezen.’ (BWN)

Kort, W.L.P.M. de (Goirle) KVP (TK) *4-6-1909
1. sociale en politieke wetenschappen, Thomistische wijsbegeerte Leu
ven; 1940 promotie (cum laude)
2. adviseur RK politievakbond; directeur GAB Tilburg; inspecteur
Rijksarbeidsburcau
3. uitgever; hoofdredacteur Documentatie en Handleiding voor A r
b eid srech t

4.
6.
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20-11-1945; lid West-Indische kamercommissie; idem voor sociale
verzekeringen (vanaf 1949-1950)
'In een bepaalde periode moesten wij werken met De Kort als voorzit
ter (van zijn fractie, PvG): een man, van wie de indruk die hij toen op mij maakte, later
volkomen bevestigd is door financiële - nooit tegengesproken - onthullingen.' (Van der
Goes van Naters); Hij is 'een bedaard mens en als zodanig voorwaar geen witte raaf in de
Nederlandse politieke volière. (Hij vertoont) een noodzakelijke en gedisciplineerde be
hoedzaamheid, waarachter een wat zuidelijker temperament schuil gaat; maar èrg
schuil. (...) Veel aan De Kort is middelbaar. Zijn lengte, zijn leeftijd, zijn politieke over
tuigingen. Over de laatste spreekt hij omzichtig. (...) Als hij eens iets opzienbarends zegt,
stuurt hij er meestal onmiddellijk een paar amendementen achteraan. Kleine sober ge
barende handjes wuiven het resultaat na; vaak is het dan niet zoveel meer. Hoewel niet
autoritair, heeft hij iets patriarchaals en kennelijk het bij zovele rooms-katholieken
sterk ontwikkelde gevoel voor gezag. (...) Politiek gezien geldt hij voor mede- en tegen
standers als een exponent van het midden, hetgeen iets wil zeggen in een partij, die zelf
het midden houdt in het vaderlandse politieke denken.' (Algemeen Handelsblad)

Biografische gegevens
Kortenhorst, L.G. (Den Haag) KVP (TK) *12-11-1886
1. gymnasium ; rechten UvA; promotie 1913 (De bevoegdheid van de
rechter om ongestraft te laten)

2.

3.
4.
5.

6.

7.

juridisch verslaggever De Telegraaf; leraar staathuishoudkunde; se
cretaris voogdijraad Amsterdam; lid Provinciale Staten Noord-Hol
land; algemeen secretaris van de Algemene Katholieke Werkgevers
Vereniging
advocaat; curator RU Leiden; lid Raad van Toezicht Katholieke
Economische Hogeschool; verschillende functies in het bedrijfsleven
15-9-1925; kamervoorzitter sinds 1948; voorzitter kamercommissie
buitenlandse zaken; lid kamercommissie voor de handelspolitiek
korte tijd gijzelaar St. M ichielsgestel; leverde bijdragen aan de illegale pers; ophef
makende brochure Was samenwerking met den vijand geoorloofd? ('s-Gravenhage 1945)
verdedigt opvatting dat de collaboratie van het Nederlands bedrijfsleven eerder begrip
en waardering verdiende dan kritiek en vervolging; het feit dat hij ook als kamervoorzit
ter omstreden advocatenwerk bleef verrichten (bv. voor Menten) ontlokte kritiek aan de
Kamer. (BWN)
'Een geestig en slagvaardig man, wars van alle formalisme, bereid ieder het zijne te ge
ven, die opgaat in het "politieke spel". (... Hij) weet bij de leiding der debatten altijd die
prettig aandoende opgewektheid en bonhommie ten toon te spreiden, welke, zonodig, als
olie op mogelijk te hoge politieke golven werken, zonder zijn representatieve waardig
heid als Kamervoorzitter uit het oog te verliezen.' (Abspoel) 'Kortenhorst was een char
mante gannef (...) een door en door politiek man.' (Duynstee)
na zijn verkiezing tot kamervoorzitter: 'Ik behoef U niet te verzekeren, dat ik met een
verklaarbare weemoed vanaf deze hoge plaats een blik sla op het groene bankje, waar ik
sinds 1925 achtereenvolgens naast Nolens, Aalberse, Goseling en Romme mijn plaats in Uw
midden heb ingenomen. Het kost mij enige moeite mij in te denken, dat ik mijn rol in de
politieke kampplaats ga verwisselen voor die van neutraal, onpartijdig en rechtvaardig
kamprechter over Uw edele toernooien.' (HTK 1948, p. 31)

Korthals, H.A. (Voorschoten) VVD (TK) *3-7-1911
1. HBS; Economische Hogeschool Rotterdam
2. redacteur NRC; voorzitter Bond Jonge Liberalen; ambtenaar departe
ment Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1940-1945)
3. lid hoofdbestuur VVD
4. 20-11-1945; plaatsvervangend fractievoorzitter; lid defensiecommis
sie; lid vaste kamercommissie voor de handelspolitiek
5. tijdens de bezetting actief in illegale pers; afkomstig uit linkervleu
gel Liberale Staatspartij; haalde samen met Stikker Oud binnen in
de Partij van de Vrijheid (voorloper van de VVD)
6. 'Een stemgeluid dat klinkt als een klok.' (Abspoel); 'Een vooruitstrevend liberaal met
werkelijk sociaal besef.’ (Puchinger, Tilanus)

K raaijvanger, E.H.A. (Rotterdam) KVP (EK) *14-7-1899
1. 1912-1917 HBS; 1917-1923 Technische Hogeschool Delft
2. lid gemeenteraad Rotterdam; lid tijdelijke gemeenteraad Rotterdam
en wethouder van openbare werken
3. civiel-ingenieur en architect; vanaf 1946 lid van de Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland
4. 23-7-1946
7. 'Naar mijn mening zal het woningbouwvraagstuk niet kunnen worden
opgelost, indien we er niet in slagen de particulieren voor de woning
bouw te interesseren.' (HEK 1949-1950, p. 517); 'Is de tijd niet geko
men, dat wij ons moeten verzetten tegen de neiging om over elk probleem of probleempje of
over elke zaak, die tot beslissing moet worden gebracht, te breedvoerig te zijn? Moeten wij
ons niet enige beperking opleggen met betrekking tot alle instanties, die moeten worden
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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?' (HEK 1949-1950, p. 763)

Kramer, J.J. (Brunssum) PvdA (EK) *12-5-1898
1. lager onderwijs; zelfstudie (economie en sociale verzekering)
2. bankwerker bij de Staatsmijnen
4. 23-7-1946
6. somber stemgeluid (Abspoel)

Kranenburg, R. (Leiden) PvdA (EK) *8-9-1880
1. HBS; gymnasium; rechten RU Groningen; promotie 1909
2. advocaat; secretaris Kamer van Koophandel; rechter Tiel, Utrecht;
hoogleraar Amsterdam, Leiden; lid Provinciale Staten Zuid-Holland; Een van Nederlands belangrijkste staatsrechtsgeleerden
4. 1929-1935, 9-6-1937; kamervoorzitter
5. tot 1946 lid van de VDB
6. 'Heeft belangstelling voor de zeilsport' ( Persoonlijkheden )

Krol, T j. (Haren, Gr.) CHU (TK) *4-9-1888
1. opleiding gemeente-administratie
2. gemeente-ambtenaar; burgemeester Uithuizermeeden; lid Gedepu
teerde Staten Groningen
3. lid Provinciale Staten Groningen; lid Raad van Toezicht Ongeval
lenwet; lid Nationale Landstormcommissie; lid bestuur NCRV
4. 24-10-1935; lid vaste kamercommissie voor openbare werken, verkeer
en waterstaat
5. hoofd redacteur Gezag en Vrijheid; schreef over gezinspolitiek,
werkloosheidsbestrijding en christendom en werkloosheid
6. 'Tj. Krol was de gezelligste (in de fractie, PvG). Vader Krol doopte ik hem. Hij had een
heel eigen manier om zijn mening te verkondigen. Soms riep hij: "Je kunt me nog meer ver
tellen, Tilanus, maar dat doe ik niet, daar stem ik niet voor.’" (Wttewaall van Stoet
wegen); 'doortrokken van de sfeer van het gemeentelijke en provinciale bestuur en de grote
belangen welke deze besturen hebben bij de vraagstukken van verkeer en vervoer, te water
en te land' (Abspoel)
7. 'Ik heb mij nimmer als een belangrijk lid van deze Kamer beschouwd of het moest zijn, dat
ik naast mijn vrouw met God en met ere tien kinderen heb grootgebracht.' (H TK 1950-1951,
p. 1049)
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Kropman, G.C.J.D. (Amsterdam) KVP (EK) *5-10-1887
1. rechten RU Utrecht
2. wethouder Amsterdam; politiek redacteur De Tijd; hoofdredacteur
De Nieuwe Eeuw

3.
4.
5.
7.

advocaat-procureur
18-9-1935; fractievoorzitter
schreef: D e taak der katholieken in en door de politiek. Waf zij kun
nen en moeten doen (1933)
Het zuiden en het oosten schijnen 'voor de kunst als het ware niet te
bestaan’. (Smiers); was gekant tegen teveel regelgeving: 'Mijnheer de
Voorzitter! Men zou tot het Parlement en de verschillende Departementen moeten zeggen:
"Rust een weinig, pas trop de zèle!"’ (HEK 1949-1950, p. 255)

Lienden, C.J. van (Eindhoven) PvdA (TK) *20-8-1897
lager onderwijs
fabrieksarbeider; bestuurder NVV
voorzitter Centrale Bond van Ziekenfondsen; lid Provinciale Staten
Noord Brabant; lid gemeenteraad
8-6-1937
met de komst van Van Lienden naar Eindhoven in de jaren twintig be
gon zich daar een eigen socialistische leefwereld af te tekenen; werd
in 1944 voorzitter van de Raad van Vakcentralen in bevrijd ZuidNederland, wat tot grote spanningen leidde tussen hem end eK A B bestuurders die vonden dat zijn invloed te groot was (Van Oudheusden, Verboom)
6 . vriend van Van der Goes van Naters (Van der Goes); traditionele SDAP'er (De Jong)

Lieshout, H.M. van (Eindhoven) KVP (EK) *9-11-1902
1. lager onderwijs; zelfstudie talen, boekhouden, cursussen psychologie,
neurologie, sociologie, apologie KAB
2. psychiatrisch verpleger; lid gemeenteraad Vught; lid voorlopige
Raad van Vakcentralen
3. hoofdbestuurder Katholieke Bond van Overheidspersoneel; wethou
der Sociale Zaken Eindhoven
4. 6-8-1946

Loor, D. de (Leeuwarden) PvdA (TK) *11-10-1900
1. onderwijzersakte; hoofdakte; studie pedagogiek RU Utrecht en VU
2. onderwijzer Rotterdam en Nijmegen; schoolhoofd te Nuth; leraar
Hervormde Kweekschool Leeuwarden
3. lid van Gedeputeerde Staten Friesland
4. 12-8-1948; onderwijsspecialist
7. 'Ik heb liever, dat een jongen goed timmeren leert dan dat hij na acht
jaar van school gaat en niets aan vakkennis in handen heeft. Ik pre
fereer de fiere, zelfbewuste arbeider, die kan zeggen: ik kan wat in
de maatschappij boven de ongeschoolde.' (HTK 1949-1950, p. 778)
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Louwes, H.D. (Ulrum) W D (EK) *15-8-1893
1. HBS; landbouwschool
2. bestuurder en voorzitter van de Groningse Maatschappij voor de
Landbouw
3. voorzitter van Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (tot 1950),
van Cebeco, van Nationale Coöperatieve Raad van Stichting voor de
Landbouw en van Landbouw Economisch Instituut; lid dagelijks be
stuur Nederlandse Heide Maatschappij; eerste vice-president van de
International Federation of Agricultural Producers; hoofdbestuurslid
Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden; akkerbouwer
4. TK 1933-1937 (Liberale Staatspartij); EK 7-3-1950
5. deelnemer aan het illegaal overleg tussen boeren en landarbeiders tijdens WO II; broer
van S.L. Louwes (SG van de Voedselvoorziening); neef van minister van Landbouw S.L.
M ansholt
6. 'Hij had de akte van godsdienstonderwijzer en hij sprak graag in de kerk een stichtelijk
woord. (...) En als hij in de Eerste Kamer de begroting van Landbouw behandelde, dan kon
je er wel van op aan, dat hij bijvoorbeeld ook de profeet Jesaja er bij te pas bracht of een an
dere profeet uit het Oude Testament. Hij was een vrijzinnig protestant, die ook best be
greep wat vrijzinnig betekende.' (citaat Algra in Puchinger, Doctor Algra)

Lucas, A.M. (Rotterdam) KVP (TK) *11-10-1892
1. promotie Economische Hogeschool Rotterdam 1936: De doelstellin
gen van de Duitsche kartelwetgeving in de jaren 1923-1934 in het bij
zonder met betrekking tot den strijd tusschen de kartels en hun buiten
staanders
2. leraar HBS
3. docent Economische Hogeschool Rotterdam
4 . 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor belastingen
6. 'Als de Minister van Financiën aan het woord is, maakt (Lucas) de
indruk van een leraar, die met professioneel-critische inslag luistert
naar een leerling die zijn les opzegt. Hij doet moeite om de Minister rustig te laten uit
spreken, maar soms wordt het hem te machtig en komt er een naar het lijkt wat meewarig
lachje op zijn anders meestal strakke gelaat of plaatst hij, nog wat meer naar voren ko
mend, 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 Rijksnormaallessen; sociale
ontwikkelingscursussen
2. voorzitter van de Limburgse RK Werkliedenbond; lid hoofdbestuur
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag; lid gemeenteraad Heerlen
3. lid Gedeputeerde Staten Limburg; lid voogdijraad Maastricht; vak
bondsbestuurder
4. 13-10-1931 tot 8-5-1933; 4-6-1946; lid vaste commissie verkeer en
waterstaat; specialismen: binnenlandse zaken, verkeer en water
staat en mijnwezen
6. blijmoedige Limburger (Abspoel); naar aanleiding van een debat inzake grenscorrecties:
'Het is onbegrijpelijk waarom 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 meer hadden kunnen krijgen.’ (Paraat, 4 (1949) nr.
4, 22 april 1949)
7. 'Wat ons in de oorlog het meest is opgevallen, is dat het communisme zó sterk verwant kon
zijn met het nationaal-socialisme. De heer Gortzak vergeet, dat in de afgelopen oorlog de
dolkstoot werd gegeven door een boljewistische staat in bondgenootschap met een nationaal-socialistische, aan de vrije Staat, die Polen heette.’ (H TK 1948-1949, p. 1652)
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M ol, Chr.J.M. (Etten) KVP (TK) *17-8-1892
1. HBS; arts-diploma UvA; studeerde verder in Wenen
2. arts te Etten; werkzaam in diverse organisaties van de gezondheids
zorg
3. hoofdredacteur van Katholieke Gezondheidszorg-, voorzitter van de
Provinciale Noord-Brabantsche Bond W it-Gele Kruis; medisch ad
viseur van de Nationale Federatie Wit-Gele Kruis
4. 30-4-1946; lid van de Centrale Commissie voor de Volksgezondheid;
lid Ziekenfondsraad
6. maakte zich los van de huisartsenpraktijk om zich geheel aan het
kamerlidmaatschap en aan de medisch-sociale aspecten te wijden; 'Wanneer de donkere,
wat gedrongen figuur van de "geachte afgevaardigde de heer Mol" het spreekgestoelte
heeft bestegen en zijn rustige, enigszins gedempte stemgeluid in de Kamer weerklinkt, is
hij op-en-top "de dokter", naar wie men altijd wijs doet te luisteren, al zal men zijn raad
gevingen - en dat heeft hij dan met al zijn collega's buiten de Kamer gemeen - óók wel eens
in de wind slaan. Maar dèt blijft dan voor ieders eigen verantwoordelijkheid!' (Abspoel)

Molenaax, A.M. (Wassenaar) VVD (EK) *20-4-1888
1. HBS; rechten Leiden; 1916 promotie (Het rechtskarakter der begro
tingsw et)

2.

commies griffier; secretaris en vice-voorzitter Verbond Nederlandse
Werkgevers; docent arbeidsrecht
3. hoogleraar sociale wetgeving
4. 23-7-1946; fractievoorzitter
5. maakte enige naam buiten eigen vakkring met de tijdens de bezetting
geschreven brochure Staatkundige perspectieven: de nieuwe tijd zal
aan de regering de eis stellen snel te handelen: '(...) dit sluit in, dat
een te ver gaande bemoeiing van de volksvertegenwoordigers met de Regering worde ver
meden'. (Smiers)
7. geestelijke vader van de term Stichting van de Arbeid (Stikker); 'Als een minister "neen"
zegt, betekent dat dikwijls: houd maar aan met uw vraag, en als de minister "misschien”
zegt, dan is hij waarschijnlijk bereid het gevraagde te doen, want een goed minister zegt
natuurlijk nooit direct "ja".' (De Opmars, 22 april 1949)

N ijkam p, H.C. (Enschede) KVP (EK) *9-4-1886
1. fabrieksschool Enschede
2. textielarbeider; bestuurder katholieke vakbeweging;
3. lid gemeenteraad Enschede; lid Provinciale Staten Overijssel; wet
houder Enschede; lid zuiveringscommissie voor burgemeesters Over
ijssel; lid ambtenarengerecht
4. 6-2-1940; woordvoerder bij verkeer en waterstaat

Oud, P.J. (Rotterdam) VVD (TK) *5-12-1886
1. HBS; rechten UvA; promotie 1917
2. kandidaat-notaris; belastingam btenaar; m inister van Financiën
(1933-1937)
3. burgemeester van Rotterdam; voorzitter Vereniging van Nederlandse
Gemeenten
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
Binnenlandse Veiligheidsdienst
5. tot 1946 lid van de VDB; 1946-1948 lid PvdA; autoriteit op het ge
bied van de parlementaire geschiedenis; maakte zich weinig populair met de bezuinigin
gen onder Colijn
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had de naam de partij op semi-dictatoriale wijze te leiden (40 jaar vrij en verenigd ); 'ster
ke, strijdbare persoonlijkheid’ (Vonhoff in: ibidem ); 'iemand die bij uitstek doelgericht
dacht en opvallend weinig rekening hield met de gevoelens en ideeën van anderen’ (Van
Riel in: ibidem ); 'een bijzonder onaangename Streber' (Van der Goes van Naters); 'was een
van onze grootste staatsrechtsgeleerden, maar af en toe werd de professor door de politicus
op sleeptouw genomen' (Stikker); 'In de Kamer is hij, met zijn grote redenaarsgaven, zijn
fenomenale kennis der parlementaire historie en zijn scherp inzicht in volkomen uiteenlo
pende problemen een der meest gezaghebbende en somtijds ook wel een der meest gevreesde
figuren.' (Abspoel); 'Oud was een van de laatste grote parlementariërs. (...) op grond van
zijn burgemeestersfunctie problemen met de regering, wier verregaande bemoeiingen met
gemeentelijke zaken hem, principieel strijder voor gemeentelijke zelfstandigheid, danig
ergerden.’ (BW N )

Peters, J.M . (Roosteren) KVP (TK) *11-10-1908
1. kweekschool, hoofdakte en middelbare akte pedagogiek en psycho
logie; RK Leergangen Tilburg
2. hoofd van een RK lagere school; leraar cursus voor de hoofdakte; tij
delijk burgemeester van Roosteren na de bevrijding
4. 4-6-1946; lid vaste commissie voor onderwijs
5. campagneleider bij de verkiezingen 1948
6. in 1943-1944 'leider en organisator van een verzetsgroep en daarna
commandant van de daaruit samengestelde OD-groep Roosteren, die
ontsnapte gevangenen en piloten, over de Belgische grens bracht. (...)
Toen de geallieerden hem verzochten, Roosteren te ontruimen wegens de aan de verdere
verdediging verbonden gevaren weigerde Peters met de mededeling "desnoods alleen met
zijn groep te blijven standhouden”. Daarna zagen de geallieerden van ontruiming af. (...)
Sterkte van geest heeft de in de persoonlijke omgang zo zachtmoedige Limburgse oudhoofdonderwijzer Peters getoond.' (Abspoel)
7. 'Overigens ben ik van mening, dat het treurig met ons volk gesteld is, van het ogenblik af,
dat onze jongens geen ruiten meer ingooien, ondanks de ergernis en zwaarwichtige beschou
wingen, die dit op bepaalde theekransjes ten gevolge heeft.’ (H TK 1948-1949, p.654)

Posthumus, S.A. (Delft) PvdA (TK) *29-4-1910
1. HBS; TH Delft
2. assistent TH; ingenieur aardewerkfabriek
3. lid commissie vergunningen personenvervoer; lid gemeenteraad; frac
tiesecretaris
4 . 6-6-1946; lid vaste kamercommissie voor openbare werken, verkeer
en waterstaat
5. tot 1946 lid van de VDB; speelde belangrijke rol in Vrijzinnig Demo
cratische Jongeren Organisatie

Regout, L.F.H. (Meersen) KVP (EK) *3-4-1891
1. rechten RU Utrecht; promotie 1922 (Het rentevraagstuk)
2 . attaché te Londen; aardewerk- en glasfabrikant
3. voorzitter Mijnraad
4. 27-7-1948
6. 'Een conservatieve man, in zoverre dat hij een goede conservator is
van de parlementaire verrichtingen van zijn voorgeslacht.’ (De Op
mars, 2 april 1949)
7. over zijn voorouders: 'Hij (de vader van L.F.M., PvG) hield zijn mai
denspeech in het jaar 1905 (...). Zijn vader was op zijn beurt EersteKamerlid in een voorafgaande periode. De maidenspeech van dit Kamerlid viel in het
jaar 1882 (...). En nu ga ik nog een generatie terug, tot de vader van de juist genoemde, dan
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heeft deze (...) zijn debuut in deze zelfde Kamer gemaakt in het jaar 1849, derhalve juist
100 jaar geleden.' (De Opmars, 8 april 1949)

Reijers, J. (Kamerik) CHU (EK) *21-3-1887
1. lagere school; ontwikkelde zich door zelfstudie en door privaatles
sen voor de handel en later voor de gemeenteadministratie
2. directeur van een handelsvennootschap; wethouder Zwijndrecht; lid
Provinciale Staten Zuid-Holland
3. burgemeester Kamerik en Zegveld; voorzitter waterschappen; voor
zitter waterleidingbedrijf De Elf Gemeenten
4. 23-7-1946
5. stemde als enige van de CHU tegen de grondwetsherziening van 1948
6. 'een man die geheel in de ban van ultrarechtse elementen was'
(Wttewaall van Stoetwegen); pleit sinds 1950 op felle wijze voor rechtsherstel van Menten
7. over ontslagverbod huwende en gehuwde ambtenares: Als het aan hem lag, werd een
vrouw een half jaar voor het huwelijk ontslagen 'om haar de gelegenheid te geven nog eni
ge onmisbare huiselijke bezigheden te leren, wil haar huwelijk niet arm zijn aan echte ge
zellige huiselijkheid en warmte'. (Bogaarts); over de ambtenarenzuivcring: 'Met uitscha
keling van het recht werden de ambtenaren overgeleverd aan het "Gesundes Volks
empfinden" van een nationaal overhit volk, waarbij de onderlinge naijver, partijdigheid
en afgunst een zo grote rol speelden, dat in de uitspraken der zuiverings- en bijzondere
rechtscolleges elk spoor van gelijke rechtshandhaving ontbreekt.' (H E K 1948-1949, p.
249)

Rip, W. (Voorburg) ARP (EK) *13-11-1903
1. christelijke landbouwschool; rechten VU
2. secretaris Grondkamer Zuid-Holland
3. algemeen secretaris Christelijke Boeren- en Tuinders Bond; voorzit
ter Bond van Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersorganisaties; be
stuurslid Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank Utrecht
4. 23-7-1946; woordvoerder voor landbouw en justitie

Ritm eester, G. (Den Helder) VVD (TK) *29-12-1885
1. H B S
2. surnumerair directe belastingen; controleur grondbelasting; school
opziener; wethouder van financiën Leeuwarden
3. burgemeester Den Helder tot 30-3-1950; lid hoofdbestuur VVD
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor belastingen; idem voor we
deropbouw en volkshuisvesting
5. verbleef tijdens de bezetting i.v.m. verzetsdaden in de concentratie
kampen Sachsenhausen en Buchenwald
6. 'Een der oudere afgevaardigden, niet groot, maar breed in de schou
ders, met nog opvallend heldere ogen in een rond gezicht met ietwat rossige gelaatskleur.'
(Abspoel) 'Wanneer de geachte afgevaardigde de heer Ritmeester aan het rekenen gaat,
heb ik altijd moeite hem te volgen.' (minister In ’t Veld, H TK 1950-1951, p. 835.)
7. noemde de KLM 'Holland op zijn best'; de katterige stemming, die zijns inziens in Neder
land heerste, en het verloren zelfvertrouwen waren een gevolg van de bezettingstijd: 'En
tegen die ellendige stemming zie ik de KLM als een van de weinige afweermiddelen. Als
hij de KLM ziet, ademt iedere Nederlander op: Aha, wij zijn er nog en wij kunnen toch nog
wat!' (H TK 1949-1950, p. 895)
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Romme, C.P.M. (Rijswijk) KVP (TK) *21-12-1896
I.
1. gymnasium ; rechten UvA; promotie 1919 (stellingen)
2. advocaat; gem eenteraadslid A m sterdam ; lid Provinciale Staten j
/N oord-H olland; m inister van Sociale Zaken 1937-1939; hoogleraar \
staats- en adm inistratief recht Tilburg; voorzitter College van Rijks
bem iddelaars; commissaris Amsterdamsche Bank
3. staatkundig hoofdredacteur de Volkskrant
4. 4-6-1946; fractievoorzitter; lid Indonesische en W est-Indische ka
mercommissie; lid vaste kamercommissie voor de Binnenlandse Vei
lig h eid sd ien st
5. tijdens ministerschap omstreden i.v.m. gedwongen spaarregeling voor werklozen ('kwartje
van Romme') en pogingen gehuw de vrouw uit het arbeidsproces te weren; legde grondslag
voor wettelijke kinderbijslagregeling; had al vroeg belangstelling voor ordeningsvraagstukken; pleitte voor corporatieve staat en m aatschappij van uitgesproken katholieke
signatuur en m et een sterk monarchaal gezag; bewerkstelligde sam en met o.a. Stokman de
terugkeer van de KVP na de oorlog; raakte bij de formatie van 1946 in problem en door be
trokkenheid bij collaborerende bedrijven tijdens de bezetting
6. 'Een vijand van de democratie, ook al maskeerde hij dat later heel handig.' (Van der Goes
van Naters); 'Romme zat altijd op de laatste bank van de tweede rij KVP-banken m et een
enorm e stapel stukken voor zich (...) las alle stukken, w at bijna een fysieke onmogelijk
heid was.' (Wttewaall van Stoetwegen); hij sprak in een 'bijna overrom pelende w oorden
stroom (...) m et zijn volum ineuze stem en zijn ingew ikkelde zinsconstructies, w aarin hij
nochtans zelf nim m er verstrikt raakte'. Een tacticus zonder weerga en een m eester op vele
w apenen. (Abspoel); een man met groot geestelijk overwicht, een verzoener; in publieke
uitspraken vaak schimmig, een sfinx (BWN); 'Hij liet ze (zijn fractiegenoten, P v G ) m aar
praten, tot hij ineens iemand die d at verdiende, een tik kon geven, dat het niet mooi meer
was.' (Puchinger, Tilanus) 'Romme was een flauwe afspiegeling van Nolens, m aar wel een
schaker van formaat. Hij w as altijd voor de brede basis terwijl hij verm oedelijk op elk
p u n t antisocialistisch was (...). In de trein reisde hij altijd eerste klas, deed z'n norm ale
handschoenen uit en als hij de krant ging lezen speciale handschoenen aan, zodat z’n han
den niet vuil zouden worden. (...) Hij had een geweldige geldingsdrang om dat hij een rijke
vrouw trouw de.’ (Duynstee) Heeft een grote voorliefde voor het toneel en verkwikt zich in
zijn vrije tijd gaarne m et literatuur, schaatsenrijden en het m aken van w andeltochten
( P e rso o n lijk h e d e n )
7. over de gezinspolitiek: 'de betekenis van het gezonde gezin is voor onze volksgem een
schap zo centraal, dat in onze politiek het gezin in het algem een belang een centrale
plaats moet innemen. (...) W anneer ons daarbij soms een zekere felheid bevangt, dan moet
niem and ons dit kwalijk nemen. Die felheid (...) is dan de w eerslag van ons inzicht in de
fundam entele betekenis van het gezonde gezin voor een gezond volk.' (H TK 1948-1949, p.
163)

R oolvink, E.G.M. (Almelo) KVP (TK) *7-6-1898
1. gymnasium; rechten RU Groningen
2. gem eenteraadslid, lid Provinciale Staten Overijssel; w ethouder van
sociale zaken, volkshuisvesting en personeelszaken Almelo; president-directeur T wentsche Courant; lid am btenarengerecht Arnhem;
plv. kantonrechter Almelo; lid Europese Parlem entaire Unie
3. advocaat-procureur
4. 23-11-1937 tot 26-7-1948; 2-3-1950; lid vaste commissie voor privaaten strafrecht
7. 'Demosthenes stelde de Atheners, die volgens hem hun wetten te
lichtvaardig ophieven en veranderden, de Locriërs ten voorbeeld. Bij hen was het gebrui
kelijk dat iemand, die een nieuwe wet wilde invoeren of een oude veranderen, met de strop
om de nek die nieuw igheid in de volksvertegenwoordiging, de Raad van de Duizend,
m oest verdedigen, w aarop hij, als de Raad het ontw erp verw ierp, onm iddelijk ter dood
werd gebracht. H et gevolg daarvan was, zegt Demosthenes, dat slechts één wet in de tijd
van tweehonderd jaar veranderd w erd.’ (H TK 1950-1951, p. 877)
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Roosjen, A.B. (Amsterdam) ARP (TK) *13-9-1894
1. kweekschool; akten Frans, Engels, w iskunde, staathuishoudkunde en
statistiek; rechten VU
2. onderw ijzer christelijke m ulo Stadskanaal; w iskundeleraar H er
vorm de Kweekschool Amsterdam; bestuurslid Bijzondere Vrijwillige
Landstorm; lid Provinciale Staten N oord-H olland
3. op w achtgeld gesteld leraar; voorzitter NCRV; b estuurslid N eder
landse Radio Unie; bestuurslid Nationaal Instituut Steun W ettig Ge
zag; gem eenteraadslid Amsterdam
4. 8-6-1937; deskundige op het gebied van onderwijszaken, om roepwe
zen en defensie
5. sinds 1950 ondervoorzitter van de ARP
6. 'behoorde in h et politieke leven tot de revolutionaire "tachtigers", de groep beginsel
vaste "mannenbroeders" die tot in de jaren vijftig haar stempel d rukte op de bewogen ge
schiedenis van de ARP. Roosjen stond algemeen bekend als een beminnelijk en geestig man,
m et een tolerante geest, die polarisatie zo veel mogelijk vermeed.' (BWN); 'uiterst bana
le figuur' (Van der Goes van Naters); 'irenische, sam enbindende figuur (...) Als, hervorm 
de, voorzitter van de NCRV had (Roosjen) zich er in zijn politieke werk (...) steeds al op
toegelegd het "kerkisme" in het algemeen en de exclusief-gereformeerde trekken van de
ARP af te zwakken.' (Bosscher); 'W anneer onderwijszaken aan de orde zijn of de radio in
d ispuut is gebracht, zal m en in in de bonte rij van sprekers er één aantreffen, die zowel
door zijn opvallende mimiek als door zijn soms wel een ietwat naar het sarcastische over
hellende boutades altijd enige verhoogde aandacht trekt.' (Abspoel); 'Roosjen behoorde
tot mijn goede kennissen, hij vergat mijn verjaardag nooit, al werd in onze kring bew eerd
d at hij d e BVD hand- en spandiensten verleende.' (Gortzak)
7. 'Een ogenblik schrok ik, toen de minister (Rutten van OKW, P vG ) zeide, dat, w anneer de
motie zou w orden aangenomen, de Regering niet bereid zou zijn datgene te doen, w aartoe
zij nu nog wel bereid is. Ik dacht een ogenblik, d at wij hier te doen hadden met een figuur,
als het knorrend lid van onze veestapel, dat, wanneer je het aan zijn staart trekt, juist de
andere kant heengaat.' (H T K 1948-1949, p. 696-697)

Ruijs de Beerenbrouck, Jhr. G.A.M.J. (Holtum-Bom) KVP (EK) *3-8-1904
1. gymnasium; rechten RU Leiden
2. secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zuid-Limburgse Mijnstreek; lid Provinciale Staten Limburg
4. 1937; lid defensiecommissie
6. opponent tegen Linggadjati, stem de als enige bij de KVP tegen het
akkoord; W ttewaall van Stoetwegen hierover: 'Ik kreeg bew onde
ring voor Ruijs, die stand hield tegenover Romme. Als ik achterom
keek, zag ik Romme m et bijzonder barse blik in de richting van mijn
bank kijken, waar Ruijs vlak achter zat. "Goeie genade", zei ik tegen
Tilanus, "wat een moed heeft Ruijs om daar tegen in te gaan, moet je die blikken van
Romme zien, ik durf gewoon niet meer om te kijken - Ruijs is een held". "De held van Ling
gadjati" doopte ik hem en d at bleef "Gustave" zoals ik hem later noem de voor altijd.'
(W ttewaall van Stoetwegen); tijdens het kabinet-Scherm erhorn-D rees diende hij een
am endem ent in w aardoor de opkomstplicht bij verkiezingen werd gehandhaafd
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Ruiter, J. de (Balk) CHU (TK) *22-3-1893
1. kweekschool; hoofdakte; akten land- en tuinbouw; diplom a p luim 
v eeteelt
2. directeur landbouwschool
3. lid Provinciale Staten Friesland
4. 20-11-1945; lid vaste kamercommissie voor landbouw
6. 'zeer collegiaal, goedm oedig' (W ttewaall van Stoetwegen)
7. meende dat 'het kind na zeven jaar onderwijs te hebben gevolgd, aan
de ouders behoort en dat dezen verder moeten beslissen, w at er met
het kind moet gebeuren’. (H TK 1949-1950, p. 786)

R uygers, G.J.N.M. (Rijswijk) PvdA (TK) *21-8-1911
1. gymnasium; mo-akte N ederlands
2. leraar lyceum Roosendaal; m edew erker bij verschillende dag- en
w eekbladen en tijdschriften; 1936 hoofdredacteur van B raban tia
N o stra ; 1940-1941 hoofdredacteur van De Unie; 1945-1948 hoofdre
dacteur van Je M ain tien drai-D e Stem van Nederland;
3. hoofdredacteur van het m aandblad De Katholiek in de Partij van de
Arbeid; sinds 1950 redacteur Te Elfder Ure
4 . 25-7-1946; lid vaste commissie voor buitenlandse zaken; vanaf 1949
m aakte hij deel uit van de Raad van Europa en vanaf 1951 regelm a
tig van de N ederlandse delegatie naar de VN
5. actief in Brabantia Nostra, N ederlandse Unie, de illegaliteit, N ederlandse Volksbewe
ging en de Katholieke werkgemeenschap van de PvdA; lid partijbestuur PvdA
6. over zijn tijd als hoofdredacteur van D e Unie: 'De vaderlandse fraseologie klonk nogal
eens hol, en pro-Duitse uitlatingen, die ook binnen de Unie verontwaardiging wekten, w a
ren eerder uitzondering dan regel. (...) Ondanks zijn Unie-verleden m ocht hij (in de PvdA,
P vG ) optreden als paradepaard in de arena van de politieke doorbraak. (...) bestreed on
verm oeibaar het bestaansrecht van de KVP. (...) Het ging hem vóór alles om de juiste be
leving van de katholieke religie, om het uitdragen van de christelijke boodschap om zo
de godloze en antichristelijke beschaving een halt toe te roepen.' (BWN); 'Geen verrader,
m aar politiek mis.' (Bruins Slot); 'echte boekenwurm, een serieuze introverte, w at eenza
me jongeman' (Van Oudheusden, Verboom)

Santen, J. van (Amsterdam) CPN (EK) *7-3-1908
1. MO staatshuishoudkunde en statistiek
2. leraar; lid gem eenteraad Amsterdam
4. 23-7-1946
6. 'In de Eerste Kamer is er ook één communist (naast Hoogcarspel in de
Tweede Kamer, PvG ) op wie men niet kwaad kan worden, te weten de
heer Van Santen.' (D e Opm ars, 22 april 1949)
7. 'Hij was leraar economie en sterk filosofisch aangelegd, je zou bijna
zeggen: een hegeliaan. En die zei een keer tegen mij: "Wij kunnen wel
m et elkaar praten, maar niet met elkaar discussiëren, w ant in het
laatste geval staat de taal tussen ons als scheidsmuur. Als ik over w aarheid spreek, over
vrijheid, over recht, over democratie, dan bedoel ik met elk woord iets wezenlijk anders
dan u er mee bedoelt.'" (citaat Algra in Puchinger, Doctor Algra); 'De Regering (offert) de
menselijke w aardigheid op het altaar van de verlies- en winstrekening.' (H EK 1949-1950,
p. 517)
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Schalker, J.P. (Rotterdam) CPN (EK) *16-12-1914
1. HBS
3. gem eenteraadslid
4. 13-7-1948
7. 'Bijna de helft van de wereldbevolking is reeds bevrijd van de quasi
rechtsstaat van het kapitalism e (...). De andere helft is op w eg naar
haar bevrijding. Daaraan helpen geen Grondwetsvernielingen, politie-apparaten en burgerlijke uitzonderingstoestanden. Wij wijzen er
slechts op, d at die bevrijding steeds naderbij komt, ook in N eder
land.' (H E K 1949-1950, p. 621)

Scheps, J.H. (Den Dolder) PvdA (TK) *13-7-1900
1. lagere school
2. timm erm an; gem eenteraadslid Zeist; kantoorbediende bij de N eder
lan d se O verzee T ru st M aatschappij; evangelist in V laanderen;
richtte de vereniging Protestants-Vlaanderen op en was hoofdopstel
ler van D e Geloofsgetuige (apologetisch orgaan)
3. redacteur w eekblad Voorm alig V erzet Nederland; secretaris van de
P rotestants Christelijke W erkgem eenschap in de PvdA; eindredac
teur Doorbraak (orgaan PCWG)
4. 4-6-1946
5. kort lidm aatschap Anti-Revolutionaire Jeugdorganisatie N ederland; 1921 lid Christelijk
Sociale Partij; 1931 lid van de SDAP
6. 'socialist, rechts christen m et gevoel voor droge hum or' (Goes van Naters); 'beetje la
w aaierig’ (Burger); spreidt 'een verbluffende flux de bouche (ten toon) welke zelfs de zo
hoog geschoolde Kamer-stenografen wel eens tot w anhoop moet brengen' (Abspoel); 'een in
de oorlog onverm oeibaar pam flettist’ (Bank); 'Zijn opstelling in de Kamer is vaak die van
een getuigende, die uit ervaring over de harde strijd in de bezettingstijd de gerechtigheid
wil laten zegevieren.’ (Bogaarts)
7. 'Men moet het partijbestuur niet te hoog aanslaan. De fractie had veel m eer mensen m et
haar op de tanden dan het partijbestuur in die tijd. Er zaten mensen in van wie niets uit
ging.’ (Daalder); over gratiebeleid: 'Wie berecht w erden in de jaren, w aarin het volk de
politieke m isdaden zw aar zag, rusten heden "in de koele meren des doods”. Wie vandaag
het voorrecht heeft berecht te w orden, heeft kans dat hij bedolven w ordt onder de
pleidooien van barm hartigheid die in harde onbarm hartigheid telkens w orden gesteld.'
CH TK 1948-1949, p. 597)

Scherm erhorn, W. (Bilthoven) PvdA (TK) *17-12-1894
1. HBS; TH Delft (civiel ingenieur)
2. assistent aan de TH; leiding particulier adviesbureau voor lan d 
m eetkunde en cartografie; bestuurslid VPRO; hoogleraar TH; advi
seur van de KLM; adviseur van de Rijkswaterstaat; lid O nderw ijs
raad; com m issaris NV G lasfabriek Leerdam ; ad v iseu r van de
KNILM; 1945-1946 m inister-president; 1946-1947 voorzitter van de
Commissie-Generaal voor N ederlands-Indië
3. adviseur van de KLM
4. 4-6-1946 tot 9-9-1946; 27-7-1948; lid vaste Indonesische commissie c.q.
commissie voor uniezaken en West-lndische commissie; w oordvoerder bij onderwijszaken
5. lid Vrijzinnig Christelijke Studenten Beweging; lid Liberale Staatspartij; lid VrijzinnigDemocratische Bond; lid leiding van de beweging Eenheid door Democratie; mede-redacteur van het blad Je M aintiendrai; 1945 voorzitter NVB; mede-oprichter PvdA en lid par
tijbestuur
6. 'krachtig voorvechter van Boekes ideeën (inzake onderw ijsvernieuw ing, P vG ). (...) Dat
hij politieke visie had, is later ook door toenmalige opponenten erkend. (...) geen tacticus,
geen diplom aat bereid om met gevoeligheden rekening te houden, tenen of belangen te ont
zien.' (BWN); ’zakelijk gezien, een slecht m inister-president. Ik deel ook zijn opvattingen
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niet, m aar hij was en is een intelligent en nobel man. En in de Indonesische crisis heeft hij
het bij het rechte eind gehad. Amendc honorable.' (Bruins Slot)
7. bij het aanvaarden van het am bt van m inister-president: 'M ajesteit, wie in deze p u t
springt is een verloren m an.1; 'Ik wil mij niet gaarne de gelegenheid laten ontnem en nu eens
één keer over een onderw erp te spreken, waar ik werkelijk inzit.' (H TK 1948-1949, p. 1779,
wijziging Hoger-onderwijswet)

Schilthuis, J. (Den Haag) PvdA (TK) *17-4-1882
1. HBS; handelshogeschool Leipzig
2. graanim porteur te Rotterdam
3. lid Kamer van K oophandel Rotterdam ; adviseur bedrijfsorganisa
ties; bestuurslid internationale Kamer van Koophandel; consul-generaal Unie van Zuid-Afrika
4. 13-6-1933; specialist in vervoerskwesties; lid vaste kamercommissie
voor de rijksuitgaven; idem voor de handelspolitiek; idem voor de
m iddenstand; idem voor verkeer en w aterstaat (vanaf 1950-1951);
lid Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
5. tot 1946 lid van de VDB; zorgde er m ede voor dat de VDB in de tweede helft van de jaren
dertig haar ontw apeningsstandpunt verliet; na de oorlog lid van de N ationale Advies
com m issie tot zuivering en aanvulling van de Staten-Generaal en van de Voorlopige
Tweede Kamer; m edeoprichter E conom isch-Statistische Berichten
6. begiftigd m et een grote w erkkracht, p unctualiteit en een scherp analytisch verstand
(BW N)

Schipper, J. (Utrecht) ARP (EK) *3-2-1890
1. lager onderwijs; zelfstudie
2. typograaf; secretaris Christelijke Typografenbond en CNV; lid Sy
nodale Commissie N ederlands H ervorm de Kerk
3. secretaris CNV; redacteur De Gids (orgaan van het CNV) en C h ris
telijk Sociaal D agblad

4. 23-7-1946
6. 'Hij w as gepensioneerd als secretaris van het CNV en d at is bepaald
geen weelde!' (citaat Algra in Puchinger, Doctor Algra)

Schmal, J.J.R. (Voorburg) CHU (TK) *24-2-1894
1. HBS; MO akten economie en staatsinrichting; rechten RU Utrecht;
prom otie 1943: Tweeërlei staatsbeschouw ing in het Réveil
2. referendaris m inisterie van H andel, Nijverheid en Scheepvaart
3. lid G edeputeerde Staten Zuid-H olland; algemeen secretaris Econo
misch Instituut voor de M iddenstand; voorzitter Fins-Nederlandse
Vereniging; consul van Finland
4. 20-11-1945; lid vaste kamercommissie voor de handelspolitiek; idem
voor de middenstand
5. redactielid van de brochurereeks Tijdseinen. Stemm en uit Christelijk
H isto risch e kring; in C h ristelijk-H istorisch en A n li-R evo lu tio n a ir v erw ierp hij prin cip i
eel de antithese
6. m eer theoretisch, beschouwend ingesteld dan Tilanus; zeer belezen, erudiete persoonlijk
heid; verhouding met Tilanus mogelijk ook getroubleerd om dat Schmal zich door Tilanus
geblokkeerd w ist in zijn politieke ambities (Van Spanning); Schmal, gekozen om zijn so
ciale bewogenheid, werd steeds rechtser; kw am daardoor regelmatig in aanvaring met bv.
W ttewaall van Stoetwegen; voelde zich gepasseerd toen niet hij m aar W.F. Schokking
m inister werd; 'Een buitengew oon begaafd man met een zeer moeilijk karakter.' (Wtte
waall van Stoetwegen); studeerde Scandinavische talen in zijn vrije tijd en schreef een
Deens woordenboek (Persoonlijkheden)
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Schoonenberg, A.D. (Amsterdam) CPN (EK) *24-8-1910
1. lager onderwijs en mulo
2. kantoorbediende; journalist
4. 21-9-1948
7. '(•••) wij moeten 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 moeten strijden voor rechtvaardigheid je
gens d e naaste. Wij moeten onze medemensen, voor zover zij geen be
taalde knechten der bourgeoisie zijn, achten en respecteren. Wij moe
ten oprecht zijn in onze handelingen, ook ten opzichte van het andere
geslacht. Daden, die het geluk van de medem ens schaden, zijn onverenigbaar met een so
cialistisch geweten. Wij m oeten trouw zijn, ook in het huwelijk. (...) Wij m oeten de durf
hebben de oorzaken van zovele mislukkingen in het leven, ook in ons zelve te zoeken.’ (De
Jonge); over de katholieke klaagzang inzake de verw ildering van de jeugd: '(...) dem o
ralisatie (is) reeds lang een gevleugeld woord der reactie geworden om een opstandige en
geestelijk in bew eging zijnde arbeidersjeugd te diskw alificeren, d ie terecht alle ver
trouw en in een falend kapitalistisch verleden en een leugenachtig heden verloren heeft'
(Smiers)

Schouten, J. (Rotterdam) ARP (TK) *12-8-1883
1. lager onderwijs; akte boekhouden
2. w erkzaam bij bloemisterij; lid gemeenteraad; w ethouder; lid Provin
ciale Staten Zuid-H olland; directeur Rotterdamsche Boaz-Bank
3. directeur Vereniging voor hoger onderwijs op Gereformeerde grond
slag; voorzitter Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereni
gingen
4. 22-10-1918; fractievoorzitter; lid vaste commissie voor de Binnen
landse V eiligheidsdienst
5. veel meer dan zijn voorganger Colijn was Schouten een typische re
presentant van het milieu w aaraan hij politieke leiding gaf; com bineerde uitzonderlijke
leiderscapaciteiten met een principiële instelling; door zijn verzetsverleden (hij zat ge
vangen in M authausen en Sachsenhausen) genoot hij im mens prestige bij jongeren; hem
w erd ook wel steriele oppositie tegen de regering verweten zonder een alternatief te ont
wikkelen; tot 1952 was zijn gezag in de ARP onaantastbaar; m edeoprichter van Trouw
6. 'M et zijn stentorgeluid bereikte hij alle hoeken van de Tweede Kamer zonder van de mi
crofoon gebruik te maken. Met rollende stem sprak hij over "ordonnantiën" en "het ver
bond".’ (Van den Berg); 'Schouten had er eens een paar jaar uit gemoeten en rechten moeten
gaan studeren. Dat zou hem en de AR-partij zeer ten goede zijn gekomen.' (Anema geci
teerd in Bruins Slot); geen gevoel voor humor; 'een van de meest sublieme produkten van de
gereformeerde jongelingsvereniging (...) Hij is verloofd geweest en zijn verloving brak stuk
op het feit dat bij hem principieel politieke zaken voor het meisje gingen en daarom is hij
altijd ongetrouw d gebleven.' (Bruins Slot); 'Een principieel geharnaste tweede Kuyper die
de geest der eeuw trotseerde.' (Bosscher); 'Een bullebak in vergaderingen, een charm ante
figuur in de persoonlijke omgang; bovendien: een groot verzetsman.' (Van der Goes van N a
ters); 'gespierde en gedragen, nu en dan naar het dram atische overhellende taal' (Ab
spoel)
7. 'Het duüm viraat van de heer Drees met de heer Schermerhorn vlak na de bevrijding ligt
mij nog steeds w at zw aar op mijn politieke maag.' (De Opmars, 24 febr. 1950)
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Sleen, H. van (Brielle) PvdA (TK) *1-12-1890
1. norm aalschool; onderw ijzersakte; hoofdakte
2. onderwijzer; hoofd school zw akzinnigen Rotterdam; lid Provinciale
Staten Z uid-H olland
3. burgem eester Brielle
4. 8-6-1937; specialismen: onderwijs- en personeelszaken; lid vaste ka
mercommissie voor onderwijs
6. 'Als Van Sleen in de katheder verschijnt, kan men er vrijwel verze
kerd van zijn, dat er w at te beleven valt, dat er gelachen zal worden
en dat er interrupties zullen klinken.'; spontaan; brengt leven in de
brouwerij (Abspoel); vurig pleitbezorger van het voortgezet gewoon lager onderwijs, van
het idee van de 'maatschappijschool' en van verbeteringen voor gepensioneerden
7. na een interruptie van Tilanus over de vraag w aarom er zo veel openbare scholen m oeten
komen: 'Ik geloof niet dat pater Stokman zijn kinderen graag bij u op school zou doen.' (Ab
spoel)

Stapelkam p, A. (Utrecht) ARP (TK) *27-2-1886
1. lager onderwijs; zelfstudie
2. arbeider; secretaris C hristelijke Fabrieks- en T ransportarbeidersbond; secretaris en voorzitter CNV; w ethouder Utrecht
3. lid Provinciale Staten Utrecht
4. was lid EK; 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor sociale verze
keringen
5. w as tijdens de bezetting gegijzeld in St. Michielsgestel
6. 'Zijn som s originele en vaak typisch nuchtere H ollandse ironie om de
dingen aan te pakken, dw ong ook van tegenstanders w aardering, zo
geen bew ondering af.’ (Sociale Voorlichting 3 (1947) nr. 2)
7. over de am btenarenpensioenen: '(...) waarlijk geen schitterende bladzijde in de historie
van dit en het voorgaande Kabinet.' (HTK 1950-1951, p. 2521)

Steinm etz, W. (Amsterdam) KVP (TK) *11-10-1891
1. lagere school; zelfstudie boekhouden, sociologie, economie
2. (chef) boekhouder op Indisch handelskantoor; voorzitter N ed er
landse RK Volksbond afdeling Amsterdam ; lid commissie van bij
stand in arbeids- en kunstzaken; bestuurslid burgerlijke instelling van
m aatschappelijke steun, lid dagelijks b estu u r N ationale W oning
ra a d
3. 1931 lid gemeenteraad Amsterdam; w ethouder Amsterdam; voorzit
ter KAB afdeling Amsterdam
4. 9-5-1933 tot 20-9-1949; specialismen: binnenlands bestuur, volkshuis
vesting en nijverheidsonderwijs

Stokm an, J.G. (kloosternaam: Siegfried) (Utrecht) KVP (TK) *20-3-1903
1. gymnasium ; filosofie en theologie Wychen, Weert, Leuven; prom otie
kerkelijk recht (1932 en 1935)
2. professor ethiek Venray; directeur O ntw ikkelingscentrale RKWV;
gedelegeerde van de N ederlandse regering op de Internationale Arbeidsconferenties in 1946,1947,1948,1949
3. secretaris en vice-voorzitter C entrum voor Staatkundige Vorming;
hoo fd red acteu r Katholiek Sociaal M aandblad; curator U niversiteit
Groningen
4. 26-3-1946; lid vaste kamercommissie voor onderwijs
5. was lid van het College van Vertrouwensm annen; lid N ationale Adviescommissie; een
van de initiatiefnemers en belangrijkste strateeg van de wederopbouw van het katholieke
organisatiewezen; speelde jarenlang de rol van partij-ideoloog in principiële kwesties
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6. koele rekenaar, begiftigd met overredingskracht en vasthoudendheid (BWN); 'stem, in
tonatie en opbouw van zijn betoog, verraden de filosofisch geschoolde, geestelijke leraar’
(Abspoel)

Stokvis, B.J. (Amsterdam) CPN (TK) *23-1-1901
1. lagere school; gymnasium ; rechten UvA; 1928 promotie
2. advocaat A m sterdam ; vaste m edew erker D ie Deutsche VJochenzeitung fü r die Niederlande ; redacteur Boek en K unst
3. advocaat, procureur en publicist (letterkundige en juridische ge
schriften)
4. 4-6-1946; lid vaste commissie voor privaat- en strafrecht; lid Parle
mentaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
6. Zelfs door niet-communistischc w oordvoerders als Schmal 'een ver
standig en gematigd spreker genoem d’ (Bogaarts); 'In fractie en Ka
m er was 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 werd en liet zich later zelfs tegen ons gebrui
ken.' (Gortzak)
7. in debat over invoering 'burgerlijke' staat van beleg: 'V oorwendende een niet in de reali
teit, doch slechts in de verhitte fantasie van enkele w indm olen-bevechters w ortelende
potentiële bedreiging van de rechtsorde, zoekt men de verdediging van de dem ocratie in
een aanslag op de democratie.' (Bogaarts); 'Wij weten dat de wetgeving inzake de Bijzon
dere Rechtspleging zich slechts laat vergelijken met een bonte lappendeken, gerafeld, vol
scheuren en gaten en slijtplekken, versteld en gestopt en bijgewerkt, een droevig beeld van
legislatief dilettantism e.’ (H T K 1948-1949, p. 622)

S tufkens, N. (De Bilt) PvdA (TK) *20-8-1890
1. studeerde aan de UvA
leraar aan het Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Actie
redacteur m aandblad Doorbraak, lid Program m araad
EK 1945-1947; 10-9-1947; lid Indonesische commissie c.q. commissie
voor uniezaken en West-Indische commissie
studiesecretaris van de N ederlandse Christen Studenten Vereniging;
werd gekozen in het eerste partijbestuur van de PvdA, bedankte 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 AJC-ers' (W ttewaall van Stoetwegen); 'een
Barthiaans geïnspireerde protestant, afkom stig uit de N ederlands Christelijke Studen
tenvereniging en al voor de oorlog lid geworden van de SDAP.' (Bank)

Tendeloo, N.S.C. (Amsterdam) PvdA (TK) *3-9-1897
1. akte Engels; rechten RU Utrecht
2. gemeenteraadslid Amsterdam
3. advocate A m sterdam
4. 20-11-1945
6. 'H et belang van de ongerepte handhaving van het beginsel van de
rechtsstaat, d at 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 met al de welsprekendheid van
de advocaat, die een heilige zaak verdedigt, in de strijd. Kwesties
van huwelijks- en kinderrecht hebben haar speciale belangstelling. W ordt de vrouw in
haar rechtmatige belangen bedreigd, dan vindt deze in haar en in de VVD-afgevaardigde mevr. Fortanier een strijdbaar tweetal, dat een minister het vuur na aan de schenen kan
leggen.' (Abspoel)
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7. 'Ik heb de overtuiging, dat degenen, die redeneren als Scheps heeft gedaan, zich nog te
veel laten richten door de achtergedachte d at degenen, die door dit w etsontw erp w orden
genoem d de "ten onrechte politiek gedetineerden", toch wel mensen zijn geweest, aan wie
"iets mis" was.' (H T K 1949-1950, p. 128)

Terpstra, J. (Den Haag) ARP (TK) *8-6-1888
1. opleiding tot onderwijzer; rechten UvA; 1918 promotie
2. onderwijzer; secretaris van de Unie Een school m et de bijbel; secreta
ris van de Schoolraad voor de scholen 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 comm issie voor onderw ijs en voor privaat- en
strafrecht
6. 'in al zijn eenvoud en bescheidenheid één der beste ministers van onderwijs die zijn zaken
door en door kende’ (Puchinger, T ila n u s ); Terpstra 'heb ik persoonlijk bijzonder leren
w aarderen in de Vaste comm issie van Justitie. (...) w as geen m an met nieuw e baan
brekende ideeën; daarbij uiterlijk ook w at star; m aar wat mij opviel als jongeman was dat
hij toch bijzonder open stond voor jongeren, en dat hij luisteren kon’ (citaat Cals in Pu
chinger, H erg ro ep erin g ); 'Dat leek in het begin wel een gereform eerde weesjongen, die
verdw aald w as in de Kamer.' (Puchinger, Rome - Reformatie)
7. m inister van OKW Van der Leeuw heeft er 'op een onverantwoordelijke wijze op los ge
leefd alsof ons volk door de oorlog niet verarm d is en hard moet strijden om het naakte
bestaan. En dat alles heeft men gedaan zonder af te wachten tot de Staten-Generaal de
hiervoor nodige gelden hadden gevoteerd.’ (Smiers); ’H et publieke hazardspel om geld
vinden wij een zo groot zedelijk en maatschappelijk kw aad, d at de O verheid naar onze
overtuiging, het alleen tegengaan en verbieden kan en er niet, door het verlenen van con
cessie, m edeschuldig aan worden mag.’ (HTK 1950-1951, p. 861)

T ilanus, H.W. (Den Haag) CHU (TK) *5-10-1884
1. kadettenschool; KMA Breda
2. artillerie-officier; leraar KMA; secretaris centrale commissie geor
ganiseerd overleg am btenarenzaken; secretaris Onderwijsraad; voor
zitter vereniging voor christelijk volksonderwijs; voorzitter CHU
4. 25-7-1922; fractievoorzitter; lid defensiecom missie; lid kam ercom 
m issie buitenlandse zaken; idem voor onderw ijs; idem voor de
B innenlandse V eiligheidsdienst
6. 'Een zeer verstandige en beminnelijke man, die het in de heterogene
CHU soms wel moeilijk had.’ (Puchinger, Tilanus); als Tilanus er in
1945 niet geweest was, zou de CHU niet in stand gebleven zijn (Beernink in: H erinneringen
aan de Unie); 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
volkomen harm oniseert met zijn bescheiden wezen, zijn antipathie voor w at hij meent te
zien als "scherpslijperij" en zijn diep geloof.' (Abspoel); Tilanus behoorde zeker niet tot de
politici die binnen en buiten eigen kring nieuwe banen hebben gewezen; veeleer werd zijn
politieke optreden gekenm erkt door een zo krachtig mogelijk handhaven van de eenmaal
bestaande politieke overtuiging van de partij (BW N ); Ernstig teleurgesteld door het ver
trek van de CHU-doorbrekers (Lieftinck, Van W alsum, Van Rhijn) en door het verlies van
het dagblad D e Nederlander door hun toedoen.
7. over zijn collega-Kamerlid Van Sleen tijdens een onderwijsdebat: 'Toen ik het betoog van
de heer Van Sleen hoorde - laat ik het maar eerlijk zeggen -, heb ik een beklem ming ge
voeld. Ik kreeg het gevoel - hij vergeve mij, dat ik het zo zeg -, dat hier een vglo-complex
werd afgereageerd.’ (H TK 1949-1950, p. 767)
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Tjalm a, J. (Hoogevcen) ARP (EK) *5-6-1893
1. gymnasium ; diplom a gem eente-adm inistratie
2. volontair secretarie Gorinchem; gemeentesecretaris Zuilichem; b u r
gemeester Genemuiden; president-kerkvoogd der NH gemeente; lid
Provinciale Staten Overijssel, idem voor Drente; commissaris Drentsche Kanaal M aatschappij en Eerste Drentsche Stoom tram m aatschappij
3. burgemeester Hoogeveen
4. 1937-1946 TK; EK 27-7-1948
7. 'De conclusie kan geen andere zijn dan deze, dat de woningbouw hope
loos is vastgelopen.' (H E K 1950-1951, p.415)

T jeenk W illink, M. (Den Haag) PvdA (EK) *5-6-1905
1. gymnasium; rechten RU Leiden
2. w erkzaam bij Sociale Raad Den Haag en Arnhem
3. b estu u rd er 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
7. 'Moge de Christelijke geest ons behoeden voor de wederinvoering van
de doodstraf en moge zij ons met kracht voortstuwen op de thans nog
te aarzelend ingeslagen weg naar de vernieuwing van het gevangeniswezen tot die herop
voeding, die geëist w ordt door de waarde van de persoonlijkheid en door het welbegrepen
eigenbelang van de maatschappij.' (H EK 1948-1949, p. 473)

T uin, 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 Nationaal
Instituut Steun W ettig Gezag
4. 4-6-1946
6. 'Een zeer gezaghebbend man, echt een Groninger, die zelden zijn mond open deed.' (Burger
in: Jansen van Galen, Vuijsje)
7. over verhoging van topsalarissen: '(■••) wie het dichtst bij het vuur zit, w arm t zich het
meest. (...) Ik heb het gevoel (...) dat hiermede tegen de Kamer als het ware een lange
neus w ordt getrokken.’ {HTK. 1950-1951 p. 766)

V elthoven, H.J.J. van (’s-Hertogenbosch) KVP (EK) *7-3-1896
1. RK Leergangen Tilburg; sociale aardrijkskunde RU Utrecht; promotie
3. leraar aan het Katholiek Lyceum 's-Hertogenbosch; lid van de Cen
trale Raad van Brabantia N ostra; bestuurslid van het Koninklijk
N ederlands A ardrijkskundig Genootschap; bestuurslid van het Pro
vinciaal G enootschap van Kunsten en W etenschappen Noord-Brabant; lid van het Historisch Genootschap en van de M aatschappij
d er N ederlandse Letterkunde; w ethouder van onderwijs, culturele
zaken en gezondheidsorganisatie ’s-Hertogenbosch
4. 1945-1946 TK; EK 23-7-1946
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V erhoeven, B.J. (Arnhem) KVP (TK) *29-4-1897
1. m iddelbaar onderwijs
2. journalist en uigever
3. letterkundige; directeur van de Jan van Eyck-Academie
4. 1-12-1949
6. de onmiskenbaar gezaghebbende w oordvoerder over cultuur van de
KVP (Smiers)
7. 'W einigen onder ons w aren niet bereid de enorm e prem ie van de
vrijheid te betalen, die de defensie van ons vordert. Hoe weinigen
zijn echter bereid met dezelfde gewetensvolheid die andere premie
voor de vrijheid te brengen, die de cijnspenning is voor de kunst. (...) De kunstenaar geeft
het persoonlijk gezicht aan de geschiedenis, de kunstenaar geeft dikwijls de vorm en het
m erkteken aan het heden en de onm iskenbare droom voor de toekomst. (...) Ik betwijfel
(...) of men goed doet te bezuinigen op het schamele penninkske voor het volksplezier. Het
vertier in de vrije tijd is voor sommigen het enige m ensw aardige in het leven en de enige
m otor voor de werklust. Wie kan in deze maatschappij, welke maatschappij kan de droom
van een betere werkelijkheid missen, w aarvan de kunstenaar tenslotte de leverancier is?
(...) H et gilde van kunstenaars is (...) een sterke w aarborg voor de dem ocratie.’ (H T K
1950-1951, p. 48-49)

V erkerk, E.P. (Boskoop) ARP (TK) *25-7-1899
1. gymnasium ; rechten RU Utrecht; promotie VU
2. burgem eester Hedel en Kerkwijk
3. burgem eester Boskoop; lid Provinciale Staten Zuid-Holland
4. 4-6-1946; specialismen: gemeentezaken, verkeer en vervoer, PTT; lid
vaste kamercommissie voor de middenstand
6. een typische vertegenw oordiger van het plaatselijke bestuursw ezen;
hoort niet tot de langpraters (Abspoel)
7. 'iedere spreker, die over de luchtvaart spreekt en het KLM-altaar
nadert, (brengt) een plengoffer van dankbaarheid voor de door de
KLM betoonde activiteit' (H TK 1948-1949, p. 1012)

Vermeer, E.A. (Naarden) PvdA (TK) *20-11-1910
1. mulo
2. kantoorbediende; journalist; w erkzaam bij NVV en SDAP
3. secretaris PvdA; lid gem eenteraad N aarden; lid bestuur Nationaal
Instituut Steun Wettig Gezag
4. 10-1-1946; lid defensiecommissie
5. was lid C h risto fo o r-g ro e p
6. 'onmiskenbare redenaarsgaven en goed geschoolde spreektrant’; had
program m a bij de VARA w aar hij alles 'door de rode bril’ zag (Ab
spoel); 'een m an van een groot en innem end karakter' (Van der Goes
van N aters)

Vixseboxse, G. (Holten) CHU (EK) *7-3-1884
1. HBS; Hogere Textielschool Enschede; rechten
2. tw intig jaar lid directie katoenfabriek
3. gedelegeerd commissaris; plaatsvervangend rechter; voorzitter N e
derlandse W eversvereniging; voorzitter Algemene Kerkvoogdijraad
N ed. Herv. Kerk
4. 23-7-1946
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V liet, F. van (Eindhoven) KVP (TK) *27-8-1902
1. voortgezet avondonderw ijs; zelfstudie sociologie, economie en boek
houden
2. KAB-bestuurder; w ethouder Eindhoven
3. directeur Bouwspaarkas
4. 4-6-1946; lid vaste kamercommissie voor w ederopbouw en volkshuis
vesting
5. w as na de bevrijding van Z uid-N ederland met o.a. Beel lid van de
Eindhovense vernieuwingsbeweging Eenheid door Verscheidenheid;
was kort lid van het comité van actie tot herrijzing van de KAB (Van
Oudheusden, Verboom)

V ondeling, A. (Leeuwarden) PvdA (TK) *2-3-1916
1. HBS; landbouwhogeschool Wageningen; prom otie 1948
2. w erkzaam bij de provinciale dienst Friesland (commissie N oordoost
polder)
3. directeur Coöperatieve Centrale Landbouwboekhouding Leeuwarden
4. 25-7-1946; in de periode 1948-1952 het jongste parlem entslid; lid vas
te kamercommissie voor de landbouw
5. tot 1946 lid VDB; was lid hoofdbestuur NVB
6. had een 'bijna on-N ederlands gevoel voor publiciteit'; hechtte wei
nig betekenis aan de instandhouding van de rode zuil; een harde wer
ker m et een niet overm atig ontw ikkeld gevoel voor hum or; 'een groot parlem entariër'
(Burger); geen spoor van twijfel aan eigen kwaliteiten en inzichten; heeft zijn leven lang
ambities gekend waarvoor zijn karakter en kwaliteiten niet ver genoeg reikten; sober, in
dividualistisch; privé gesloten van aard (B W N ); 'H et volm aakte type van de bodem rationalist, die meent de bodem en het volk te kunnen verknippen en rubriceren op een wijze
die in zijn brein is opgekomen. Zijn idealen vertonen weinig verschil m et de totalitaire
staatsopvattingen van Hitler.' (Chr. van den Heuvel, H T K 1949-1950, p. 507-508)
7. 'En het parlem ent is mijn eten en drinken.' (geciteerd in BW N )

V onk, G. (Haarlem) VVD (TK) *14-3-1889
1. gymnasium ; rechten RU Utrecht, Indisch recht RU Leiden
procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van N ederlands-Indië
juridisch adviseur van Indische spoor- en trammaatschappijen
4-6-1946; lid Indonesische commissie cq. commissie voor uniezaken en
W est-Indische commissie
oud-PvdV'er; trachtte het beleid van m inister Jonkman in 1947 af te
keuren door stemming over art. 1 van de begroting (het salaris van de
minister) te verlangen. 'Kenners van het oude Indië zochten achter de
heftigheid van de aanval een oude vete. Als officier van Justitie te
M akassar had mr. Jonkman in 1934 een onderzoek ingesteld naar dem ogelijkheid van een
rechterlijke dw aling in de verduisteringszaak-M argadant, waarin zijn voorganger Vonk
in 1925 gevangenneming had gevorderd.' (Cramer)
6 . 'bars stem geluid' (Cramer); 'aan die vlegel Vonk weet je tenminste wat je hebt' (Van der
Goes van Naters)
7. ’H et integrale herstel van de N ederlandse rechtsstaat (is) niet in de eerste plaats een
zaak van wetgeving, doch in wezen een zaak van op diepe overtuiging gegronde noodzake
lijke beheersing van de geest van mensen en organisaties, die het herstel van de rechts
staat zelfs nolens volens in de weg kunnen staan.' (H TK 1949-1950, p. 1060)
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V orrink, J.J. (Amsterdam) PvdA (TK) *7-6-1891
1. kweekschool
2. onderw ijzer; voorzitter SDAP; regeringsgem achtigde in algem ene
dienst
3. voorzitter PvdA
4. EK 1935-1946 (m.u.v. 1940-1945); TK 4-6-1946; lid defensiecommissie
5. bouw de AJC op; fel anticomm unist en antimarxist; verbleef tijdens be
zetting in verschillende concentratiekampen; tijdens zijn SDAP-voorzitterschap stelde hij zich ten doel de partij te doen groeien van
klassepartij naar volkspartij; cultuursocialist; na de bezetting
slachtoffer van lastercam pagne i.v.m, verm eende am bitie plaatsvervangend leider van
Nationaal Front te willen worden; door ernstig vliegtuigongeluk in jan. 1949 enige tijd uit
de roulatie
6. een vooraanstaande rol in de TK heeft hij niet gespeeld; het parlem entaire werk was niet
het lievelingsdom ein van deze bezielende m assaredenaar; hij vertoonde een duidelijk
'post-concentratiekam psyndroom '; 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 ets
baar, te gemakkelijk te beïnvloeden en wispelturig; in principiële zaken w as hij echter
standvastig (BWN); 'Vorrink was een godsdienstig mens en socialisme definieerde hij als
praktisch christendom .' ( B W S A N ); 'In de PvdA onder leiding van V orrink w erden we
perm anent in een kruistochtstem m ing gebracht, waarbij het zw art-w it schema alle den
ken, spreken en handelen bepaalde.' (Buskes geciteerd in BWSAN); 'H et is mij niet moge
lijk geweest, de tegenstelling tussen Vorrink en mij in culturele achtergrond, levenswijze en
politieke doelstelling te overbruggen. Heb ik er wel mijn best voor gedaan? In ieder geval
niet genoeg - tot schade van onze partij.' (Van der Goes van Naters)

Vos, H. (Wassenaar) PvdA (TK) *5-7-1903
1. HBS; TH Delft; diplom a electrotechnisch ingenieur
2. adm inistratief am btenaar R ijksnijverheidsdienst Deventer; ingeni
eur bij de Octrooiraad; tijdens de bezetting m edew erker van Vrij N e
derland; lid gem eenteraad Amsterdam; 1945-1946 minister van H an
del en Nijverheid; 1946-1948 minister van Verkeer en W aterstaat
4. tot 15-12-1948
5. 1934-1940 directeur W etenschappelijk Bureau van de SDAP; ontw er
per Plan van de Arbeid
7. 'W anneer ik mijn hart had willen verpanden aan een deel van mijn
w erk dat ik als m inister heb gedaan, zou het aan het w erk voor de W aterstaat zijn ge
w eest.’ (Vos)

W agenaar, G. (Amsterdam) CPN (TK) ”27-9-1912
1. ambachtsschool
2. gemeentelijk energiebedrijf; lid gemeenteraad Amsterdam
3. voorzitter CPN
4. 20-11-1945; fractievoorzitter; lid vaste kamercomm issie voor open
bare werken, verkeer en waterstaat
5. tijdens de bezetting actief in het verzet o.a. sabotagedaden onder de
schuilnaam 'blonde Freek'; leider van de 'm ilitaire' poot van de
CPN tijdens de bezetting; op 1 maart 1950 had hij een felle w oorden
wisseling met kam ervoorzitter Kortenhorst tijdens het debat over de
A m erikaanse m ilitaire hulp; uiteindelijk w erd hij door de rijkspolitie 'aan handen en
voeten de zaal uitgedragen' (KH A 26 febr. - 4 maart 1950, p. 8630)
6. 'Meer dan bij anderen dient de Kamervoorzitter op zijn qui vive te zijn om de spreker, een
maal op het toppunt van zijn geladen betoog, binnen de perken van het parlem entair ge
oorloofde te houden.' (Abspoel)
7. 'Wij, communisten, spreken harde taal, m aar een eerlijke taal. Misschien spreken wij met
spel- en stijlfouten en niet een zulk volkomen schoon N ederlands als wij graag zouden wil
len. De oorzaak daarvan ligt in het feit, dat onze opvoeding over het algemeen het resul
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taat is van het bescham ende onderwijs in ons land, waar het volkskind en wij, com m unis
tische afgevaardigden in de openbare lichamen, in het algemeen slechts de lagere school
hebben doorlopen.’ (H TK 1950-1951, p. 1846)

W alsum, G.E. van (Delft) PvdA (EK) *21-2-1900
1. gymnasium ; rechten RU Utrecht
2. verbonden aan de Kamer van Koophandel te Rotterdam; hoofdredac
teur D e N ieu w e Nederlander; w ethouder onderw ijs en volksontw ik
keling 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 ede-redacteur van T ijd
seinen; redacteur van De Nederlander; bestreed het als vanzelfspre
kend aanvaarde isolement van de CHU; bepleitte wederzijdse toena
dering van christendom en socialisme; had grote invloed op de form ulering van de u it
gangspunten van de PvdA
6. voor de oorlog een groot CH-idealist, na de oorlog voor veel CH'ers 'oud vuil' om dat hij
De Nederlander meenam naar de PvdA (H erinneringen aan de Unie); ’Het leek wel of al
le predikanten m eededen met Van Walsum, maar ze bleken toch generaals zonder leger.’
(W ttewaall van Stoetwegen over de C H-doorbraak naar de PvdA); Van W alsum is wel
gekarakteriseerd als regent. Hij was dat in de zin van een echte bestuurder, bereid om de
gem eenschap te dienen, verantwoordelijkheid te nemen, hem verleend gezag uit te oefe
nen. Hij stem de zijn politieke beslissingen af op een toekom stverwachting en stond kri
tisch tegenover het historisch gew ordene ondanks alle begrip voor traditie. (BWN)

W eijden, M.P. van der (Zevenhoven) KVP (TK) *30-1-1900
1. middelbare landbouwschool; landbouwcursussen
2. lid G edeputeerde Staten Zuid-Holland
3. lid Provinciale Staten Zuid-H olland; landbouw er; burgem eester Zevenhoven; lid G rond
kam er Zuid-H olland; bestuurslid Centrale Raiffeisenbank Utrecht; bestuurslid Stichting
voor de Landbouw; voorzitter Land en Tuinbouwbond bisdom Haarlem; bestuurslid ver
schillende andere landbouw organisaties
4. 27-6-1933
6. 'K ruidt zijn sporadische betogen in de Kamer graag met wat "boertige" grappen.' (Ab
spoel)

W elter, Ch.J.M. (Den Haag) KNP (TK) *6-4-1880
1. HBS; groot ambtenaarsexamen voor de Indische dienst
2. am btenaar Binnenlands Bestuur Indië; algemeen secretaris van het
G ouvernem ent; lid en vice-president Raad van N ederlands Indië;
1925-1926 en 1937-1941 minister van Koloniën
4. 27-7-1948; lid vaste kamercommissie voor de rijksuitgaven
5. brak met de KVP onder het motto 'de KVP is de aanhangw agen van
de PvdA'; met name ontevreden over de Indische politiek
6. 'H et geheim van zijn welsprekendheid 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 weer als boeteprediker en een
volgend maal als de geestige causeur met originele beelden en invallen, die groeit in zijn
betoog, naarm ate men hem met interrupties bestookt, die dikwijls meer zijn bedoeld als
aanmoedigingen dan als bestrijdingen.' (Abspoel)
7. 'Over zuurkool krijgen w e uitvoerige inlichtingen, m aar over de ondergang van het ko
ninkrijk onder het kabinet-Drees horen we geen woord.' (De Opmars, 2 dec. 1949)
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W endelaar, W .C (Den Haag) VVD (EK) *1-1-1882
1. gymnasium; rechten RU Utrecht
2. referendaris departem ent van Oorlog; burgem eester Alkmaar; voorzitter Vereniging van
N ederlandse Gemeenten en van Liberale Staatspartij; lid Provinciale Staten N oord-H ol
land
3. voorzitter Raad van Commissarissen van twee grote levensverzekeringsmaatschappijen
4. TK 1933-1946; EK 25-8-1948
5. een weinig inspirerende vooroorlogse leider van de Liberale Staatspartij, gesteund door
een sterke, conservatieve Amsterdamse afdeling
6. ’Door en door fatsoenlijk (...) oprecht emotioneel. Hij werd beschouwd als de voorman 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
mijn aftreden als minister.' (Stikker)
7. 'H erinnert u het zich ook hoe de heren (omstreeks 1900, P vG ) zich verdrongen om het voor
het vrouw enbad gereserveerde gedeelte en hoe daar de zw aar aangeklede vrouw en coquetteerden met een bloot voetje? En ga dan nu op Scheveningen eens kijken, waar het over
grote deel der baders in volkomen natuurlijkheid en onbevangen genieten van zee, lucht en
zon.' (H EK 1948-1949, p. 255)

W etering, F.M. van de (Amsterdam) CHU (TK) *7-9-1896
1. opleiding tot Indisch predikant
directeur van een theologische school in Indië; burgem eester Menado,
Palembang; hoofdam btenaar departem ent van Binnenlands Bestuur
gepensioneerd; werkzaam op sociaal en kerkelijk gebied
27-7-1948; financieel expert CHU-fractie; lid Indonesische en WestIndische kamercomm issie; idem voor de belastingen (vanaf 19491950)
zat tijdens de Tweede W ereldoorlog in een kamp
'Op de katheder toont hij zich een vlot spreker, m aar met een nei
ging naar het sarcastische, welke nogal eens prikkelend op de bew indslieden achter de
regeringstafel pleegt te werken.' (Abspoel)

W ilde, J.A. de (Den Haag) ARP (EK) *7-1-1879
1. gym nasium ; klassieke letteren VU Am sterdam ; rechten; prom otie
1905 UvA
2. advocaat-procureur; w ethouder Den Haag; 1933-1937 m inister Bin
nenlandse Zaken; 1937-1939 minister van Financiën
3. voorzitter Electriciteitsraad; commissaris bij een bank
4. TK 1918-1948 (m.u.v. 1933-1939); EK 27-7-1948
5. gelijktijdig met Drees w ethouder in Den Haag; De W ilde had Drees
graag de eerste socialistische burgem eester van een grote stad zien
worden; is er nooit van gekomen door Drees' bemoeienis met de lande
lijke politiek; tijdens de bezetting geïnterneerd; op financieel-economisch gebied uiterst
conservatief en zuinig; stapte om die reden uit het vierde kabinet-Colijn
6. knap bestuurder, joviaal en spontaan in de omgang; daardoor en door zijn soms haast kin
derlijke enthousiasm e verwierf hij ook buiten de eigen kring sym pathie; met zijn beginse
len viel niet te m archanderen; zijn onvermogen zich aan te passen aan gewijzigde om stan
digheden speelde hem in de politiek parten; na 1945 was er van enige ontwikkeling in zijn
opvattingen en overtuigingen geen sprake meer; politieke rol dan vrijwel uitgespeeld
(B W N ); 'Wat kon hij spontaan zijn: voor al w at hem sym pathiek was kon hij haast kin
derlijk enthousiast zijn. (...) Een man die iedereen graag mocht: joviaal en spontaan. Hij
sprak goed en hield in ieder geval in het parlem ent geen saaie redevoeringen. In zijn re
acties kon hij prim air, ja naïef, een enkele keer zelfs uitgesproken kinderlijk zijn, maar
daar zat wel iets charm ants in.' (Puchinger, Tilanus)
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W illems, J.M. (Oisterwijk) PvdA (TK) *14-3-1909
1. gymnasium; klassieke letteren, archeologie en prehistorie UvA
2. adjunct-eonservator museum van het Provinciaal Genootschap
3. secretaris PvdA; voorzitter van de Katholieke Werkgemeenschap in
de PvdA
4. 4-6-1946; specialismen: kunst, natuurbescherming, behoud natuurmo
numenten
5. lid gilde-broeders van het Brabantse Studenten Gilde; lid van jongstudentenvereniging Nos; lid redactie Christofoor ; medewerker Bra
bantia Nostra; 1937 lid stichtingsbestuur Brabantia Nostra; geweste
lijk secretaris voor Noord-Brabant voor de Nederlandse Unie
6. 'Zijn speeches waren voortreffelijk, maar hij liet ze schrijven door Geert Ruygers.’ (Bur
ger); An Thomassen over haar kennismaking met Willems: 'We woonden in zo'n heel klein
arbeidershuisje, met van die lage gordijntjes. We hadden (...) ook allerlei relaties met il
legale werkers; ineens zie ik twee van die hoofden naderen, met hoeden er zo bovenuit, ik
zeg tegen mijn zuster die op bezoek was: "Weg! Weg! Daar heb je twee heren van de Ge
stapo!" Wij zagen natuurlijk nooit partijgenoten met pakken aan en hoeden op, zo liep je er
niet bij als socialist. Dat waren Ruygers en Willems.' (Bleich)
7. verzette zich tegen afgraving van de St. Pietersberg voor mergelwinning: 'Men kan wel
zeggen, dat indien men stenen nodig heeft voor de wederopbouw, natuursteen of baksteen,
men dan maar de Ridderzaal in Den Haag, het Paleis in Amsterdam of de St. Jan in Den
Bosch moet gaan afbreken.' (HTK 1948-1949, p. 775)

W ittem an, P.J. (Overveen) KVP (EK) *26-2-1892
1. rechts- en staatsw etenschappen UvA; 1921 prom otie
2. advocaat en procureur; adviseur, commissaris De Tijd en KRO
3. advocaat A m sterdam ; gem eenteraadslid Bloemendaal; lid G edepu
teerde Staten N oord-H olland; 1947-1948 m inister van Binnenlandse
Z aken
4 . 20-11-1945 tot 20-7-1946; 25-8-1948
5. w rnd. partijvoorzitter KVP
6. 'een d er vlotste bewindslieden die ik ooit op het Torentje heb meege
maakt. (...) Iem and die zich vlug en geestig door de begrotingsbehan
deling in de Kamer heensloeg.' (Puchinger, Tilanus)
7. sprak als minister naar aanleiding van kritiek in de Tweede kam er (nov. 1947) over de er
gernisw ekkende zedeloosheid die in de voorafgaande zomer ten toon gespreid w erd: 'Ik
zou in dit opzicht clementie willen bepleiten en er op willen wijzen, d at het een warme zo
mer geweest is, dat er een groot gebrek aan textielgoederen is en dat er zeer veel tourisme
is.' (Smiers); na pauselijke oproep tot gratieverlening: 'Moge ook onze Christelijke Rege
ring nagaan w at haar te doen staat: goed te maken w at in de jaren na de bevrijding door
onnodige hardheid aan leed is berokkend, aan begrijpelijke w rok is gekoesterd.' (H E K
1949-1950, p. 629)

W oltjer, R.H. (Amsterdam ) ARP (EK) *19-7-1878
1. gymnasium ; klassieke letteren UvA, VU A msterdam
3. hoogleraar Grieks, Griekse geschiedenis, antiquiteiten, paleografie
VU; voorzitter Onderwijsraad
4.
5.

2-12-1937

gepolst voor ministersambt onderwijs in het derde ministerie-Ruijs de
Beerenbrouck; het w erd Terpstra, hoew el verschillende kranten
Woltjer al aangekondigd hadden als nieuwe minister
6. ’(...) men zou hem een literaire jurist kunnen noemen, die vóór alles
streng formeel dacht. (...) Ik moest de stukken vaak uitzijn vingers
trekken, en hem dw ingen om zijn besluiten te tekenen, zo bleef hij tot het laatste ogenblik
overw egen en m et zichzelf in discussie.' (Puchinger, Tilanus); ’(...) was een classicus, die
bijzonder lange redevoeringen kon houden, waar Anema de kriebels van kreeg, w ant die
hield meer van kort en bondig. Woltjer begon evenwel altijd bij het begin en Van der Kieft
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zei eenmaal tegen mij, toen Woltjer een koppelverkoop van twee w etsvoorstellen in één
wetsvoorstel laakte en daarbij de Graccben tot afschrikwekkend voorbeeld stelde: w aar
schuw je me even Algra, als hij de kruistochten gepasseerd is? Dan ga ik weer luisteren...
M aar diezelfde Woltjer kon een wetsontwerp uitbenen, zodat er van de formuleringen niets
m eer overbleef en je moest hem altijd gelijk geven. (...) En ad rem d at hij was, als hij geïn
terrum peerd werd. Dan was zijn reactie afdoende, en dat juist te meer, om dat hij reageerde
op een toon van bijna lijzige naïviteit.’ (Algra)

W oudenberg, C. (Amsterdam) PvdA (EK) *16-12-1883
1. ambachtsschool
2. meubelmakersgezel; bezoldigd bestuurder van de Meubelmakersbond;
redacteur van O n s Vakblad; secretaris van de Internationale Unie
van Houtbewerkers; secretaris van de SDAP
3. algemeen secretaris van de PvdA tot 1949 (kreeg bij zijn afscheid een
nieuwe 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 ministers),
kw am hiermee in conflict met Vorrink; zijn broer w as van 1937 tot 1940 lid van de TK voor
de NSB, kreeg in 1949 twintig jaar gevangenisstraf; was evenals Schermerhorn tegen deel
nam e CHU en VVD aan kabinet-Drees-Van Schaik
6. 'W oudenberg was in veel sterker mate de baas dan men wel bereid was te zien of kon zien,
om dat Sint Bureaucratis een groot gewicht heeft. Al zouden alle mannetjes plotseling weg
zijn, dan blijft de figuur Sint Bureaucratis op de achtergrond aanwezig en daar was Kees
de personificatie van.’ (Thomassen in: Daalder); zijn secretaresse schreef in Paraat (4
(1949) nr. 2, 8 april 1949): ’(...) de goi uit de Jodenhoek, trouw aan zijn afkom st van Ar
beidersjongen uit dat intens levend deel van A m sterdam, trouw aan de partij van het so
cialisme, w aarvoor hij een m ensenleven lang heeft gewerkt. Zijn gezond verstand en zijn
breed inzicht hebben hem een algemeen erkende positie in de partij gegeven. Maar zijn hu
m or en zijn zuiver gevoel voor de verhoudingen in de partij hebben hem gem aakt tot de
partijsecretaris, die zovele partijgenoten een warm hart toedragen.'
7. over de lof die partijgenoot m inister In 't Veld in de Kamer ten deel viel: (...) zoveel lof
(is) voor een gewoon m ens nauwelijks en voor een minister helemaal niet te dragen', (H EK
1948-1949, p. 518)

W ttew aall van Stoetw egen, Jkvr. C.W.I. ('s-Gravenhage) CHU (TK) *11-1901
1. gymnasium; Zwitserse kostschool; rechten RU Leiden
2. w erkzaam bij de Federatie Christelijke Vereniging van en voor vrou
wen en meisjes; secretaresse N ederlandse Christelijke Vrouwenbond;
lid N ederlands Vrouwencomité
3. lid Program m araad van de N ederlandse Radio Unie; lid Persraad
4. 20-11-1945; lid vaste commissie voor privaat- en strafrecht; lid com
missie tot herziening van het kinderstrafrecht en het Rijkstucht en
opvoedingswezen; lid van de ministeriële adviesraad voor het ge
vangeniswezen; lid Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
5. lid hoofdbestuur N ederlandse Christelijke Studentenvereniging; in 1945 lid CHU gew or
den; zonder haar m edew eten door Tilanus in 1945 als kandidaat voor de Tweede Kamer
opgegeven
6. 'H aar kracht vindt zij in het algemeen meer in het commissoriale w erk dan in het open
bare optreden.' (Abspoel); werd een tijdlang 'de rode freule' genoemd (ANP); 'heel welbe
spraakt, heel openhartig, op de man af en heel pittig. O ndanks haar vriendelijkheid (...)
staat ze haar mannetje, en van een eenmaal gevestigde overtuiging is ze niet licht af te
brengen.' (Puchinger, H ergroepering)
7. 'Ik heb in het begin van mijn kam erlidmaatschap gedacht dat als je anderen probeerde te
begrijpen, dat je dan ook goed met ze zou kunnen samen werken. Maar eerst door ervaring
heb ik begrepen dat de Kamer toch vóór alles een strijdcollege is; dat de oppositie een an
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dere rol heeft te spelen dan een regeringspartij.’ (Puchinger, H ergroepering ); 'Ik stelde dus
voor om over het hoofdstuk 6, "Het beleid der Regering ten aanzien van politieke delin
quenten", een woordje te zeggen. "Durft u het aan?", vroeg Tilanus. "Ja", zei ik en ik dacht:
als je sommige collega's hoort, kan ik dat ook wel.' (W ttewaall van Stoetwegen)

Zaal, Th. van der (Ulrum) ARP (TK) *11-4-1893
1. Theologische School der Christelijk Gereform eerde Kerk
2. predikant Deventer; geestelijk verzorger Rijkswerkverschaffing
3. h u lpprediker en gem eenteraadslid Ulrum; bestuurslid NCRV; vicevoorzitter Bond tegen het Vloeken; (vice-)voorzitter verschillende
verenigingen m.b.t. geestelijke gezondheidszorg
6. een dynam isch persoon; een m inister die Van der Zaal in de wielen
mocht rijden is nog niet van hem af (Abspoel)

Zanden, H.H. van der (Eersel) KVP (TK) *22-8-1894
3. hoofd en leraar landbouw school; leraar m id d en stan d sh an d elsavondschool
4. 16-8-1946; specialisme: landbouwonderwijs
7. stokpaardje: m eer katholieke landbouwscholen; de verhouding 4:3:3
(openbaar : protestant : katholiek) klopt niet meer

Z andt, P. (Delft) SGP (TK) *6-3-1880
1. gymnasium ; theologie RU Utrecht
3. NH predikant; lid Provinciale Staten Zuid-H olland
4. 15-9-1925; fractievoorzitter
6. 'Een der m erkw aardigste figuren in de Tweede Kamer is dom inee P.
Z andt (...) altijd in het zw art gekleed; meestal in jacquet of in een
lange domineesjas van ouderw etse snit, een enkele maal ook wel in
zw art colbert m et gestreepte pantalon. Daar zit hij in een der achter
bankjes van de buitenste rij ter rechterzijde, somber en in zichzelf ge
keerd, de indruk wekkend, dat al hetgeen in de Kamer gebeurt eigen
lijk buiten hem om gaat. Krijgt dom inee Zandt het woord, dan schuifelt hij, zijn volge
schreven blocnote-velletjes haastig uit zijn binnenzak opdiepend, zo vlug als hem dat mo
gelijk is, naar het spreekgestoelte en begint dan moeizaam, m et doffe, nu en dan hakke
lende stem zijn betoog voor te lezen. Volledig volgen kan men hem, althans op de perstri
bune, niet, ondanks de geluidsversterking. Wie het onveranderlijke standpunt van dom i
nee Z andt kent, heeft aan enige opgevangen brokstukken echter al voldoende. De gevaren
van Rome's toenem ende macht, het goddeloze van de vaccinatie, de voortdurende onthei
liging van de zondag en Gods dreigende toorn over al het verderfelijke in de wereld, vor
men het vaste thema van zijn betoog.' (Abspoel) 'Hij is nooit van een zekere spreekangst
vrijgekomen. Hij legde w anneer hij spreken moest soms vooraf zijn papiertjes op het
spreekgestoelte klaar en liep dan tot hij aan de beurt was achter het gordijn zijn zenuw en
te verlopen.' (Puchinger, Tilanus)
7. 'Met Spanje voor ogen, al zijn wij, gelijk nu al zo vele jaren, de enigen in deze Kamer, die
zulks doen, wensen wij tegen de steeds verdergaande verroomsing van ons land op te ko
men. Deze voorbeelden en nog zo vele andere meer nopen ons er toe om de strijd tegen de
verroom sing aan te binden en ons Protestantse volk op te wekken om ons in dezen te steu
nen.’ (HTK 1949-1950, p. 184)
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Zegering Hadders, R. (Emmen) VVD (TK) *25-5-1912
1. HBS; privaatlessen economie
2. landontginner; lid Provinciale Staten Drente
3. w ethouder van onderwijs, financiën en grondbedrijf Emmen; bestuurs
functies in diverse verenigingen; commissaris van diverse onderne
mingen
4. EK 1946-1948 (PvdV); TK 27-7-1948; lid vaste commissie voor open
bare w erken, verkeer en w aterstaat cq. voor verkeer en w aterstaat;
specialismen: sociale zaken, volksgezondheid en verkeersvraagstukken
5. 1935 secretaris centrale Drente van de Liberale Staatspartij
6. langste man uit de Kamer; gewild spreker voor Bond voor Staatspensionering en de Ver
eniging Volksonderwijs en talrijke andere verenigingen (Abspoel);
7. 'particuliere initiatiefnem ers in den lande en gem eentebesturen (moeten) de Rijksover
heid niet beschouw en als de enige of eerst-aangewezen instantie, die de invloed van de
kunst in het leven behoort te versterken' (Smiers)
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missie 1940-1945 505; 506;
560; 561; 564; 565; 642
Patijn 388; 502
Peeters, A. 115
Peeters, E.M. 206
Pelooi 627; 705
Perquin 627; 628; 705
Perscommissie 316
Persraad 317
Peters 240; 249; 254; 255; 259;
265-267; 271; 276; 278-284;
287; 289; 290; 327; 330;
331; 681; 683-685; 732
Pius XII 528; 698
Plesman 7; 66; 72; 74; 670
Poelje, van 115; 186; 196; 457;
679
Politieke Recherche Afde
ling Collaboratie 318
Poll, van 640
Pompe 336; 399; 506; 521; 566;
581; 696
Posthumus 9; 17; 19; 21; 34;
35; 40; 48; 56; 59; 62; 70;
71; 74; 123; 131; 668; 672;
732
Pot, van der 302

PRAC, zie Politieke
Recherche Afdeling
C ollaboratie
Prinsen 371; 373; 375; 423;
424;443; 688; 693
Prioriteitencomm issie 125;
193
Quay, de 235; 305; 368; 680
Querido 160
Raad van Beroep (voor de
Perszuivering) 317; 331334
Raad voor Economische Aan
gelegenheden 18; 19; 56;
62; 63; 125; 169; 193; 677
Radio Omroep Controle
Commissie 330
R adioraad 315
Rajk 391
Ranitz, de 160; 386; 387
Rappard, van 386; 387; 690
Rauter 536
Ravenswaay, van 119
Ravesloot 386
RBP, zie Raad van Beroep
voor de Perszuivering
REA, zie Raad voor Econo
mische Aangelegenheden
Regout, E.R.H. 580; 597; 632;
702
Regout, L.F.H. 73; 78; 134;
732
Reijers 121; 129; 133; 200; 365;
506; 520; 521; 530; 556;
560; 564; 643; 697; 733
Reijnders 417
Reinink 302; 305
Rekenkamer, zie Algemene
Rekenkamer
Reve, van het 324
Ribben trop, von 390
Rijksdienst voor het N atio
nale Plan 201-203
Ringers 68; 121
Rip 48;506;511;513;733
Ritmeester 48; 49; 74; 78; 119;
125;135;138; 141;144;
145; 159; 162; 172; 200;
412; 425; 432; 435-437; 456;
463; 464; 470; 473; 549;
551; 559; 605; 675; 677;
694; 733
RK Bouwvakarbeidersbond
146;184
RK M iddenstandsbond 505
RK W erkliedenverbond 363
RNP, zie Rijksdienst voor
het N ationale Plan
Roels 235

Register
Rohde 201
Röling 531; 533
Romijn 541
Romme 18; 113; 153; 154; 172;
173; 236-240; 318; 364; 373;
399; 400; 418; 419;531;
551; 562; 563; 585; 586;
628; 674; 676; 677; 680;
687; 691; 692; 699; 700;
703; 705; 734
Roolvink 5; 33; 34; 412; 505;
514; 519; 532; 621;631;
635; 640; 669; 697; 707; 734
Rooms Katholieke Centrale
471
Roos, de 294; 296
Roosjen 259; 260; 264-269;
271; 272; 295; 324; 329;
332; 683; 735
Rosenthal 121; 206
Rosman 2
Royen, van 502
Ruijs de Beerenbrouck,
Ch.J.M. 471
Ruijs de Beerenbrouck,
G.A.M.J. 557; 735
Ruiter, de 10; 27; 33; 45; 4749; 51; 53; 64; 72; 276; 736
Rutten, F.J.Th. 230-232; 234243; 245; 249-251; 253-275;
278-280; 283-285; 287; 289294; 296; 298-308; 310; 311;
313-317; 322-327; 329-334;
336-340; 386; 395; 398; 443;
599; 679-687
Rutten, R. 234
Ruygers 283; 736
Sanders 423
Santen, van 184; 285; 312;
404; 736
Sasse van Ysselt, van 367
Sassen, E.M.J.A. 363; 368; 688
Sassen, F.L.R. 236; 598; 599
Schaar, van der 144; 181
Schacht 362
Schaik, van 1; 2; 4; 7-10; 1316; 18; 22; 25; 27; 32; 36;
39; 40; 42; 43; 48; 52; 68;
80; 86; 89; 114; 120; 126;
129; 144; 205-207; 231; 236;
239; 244; 248; 262; 289;
301; 320; 340; 357-359; 363;
364; 366; 374; 385; 386;
388; 390; 398; 406-408;
414-416; 420; 433; 434; 438;
439; 442-444; 455; 464; 466;
467-469; 475; 476-480; 497499;501; 504; 505; 508;
509; 514; 520; 523; 529;

540; 542; 545; 547; 550;
552; 566-568; 574; 585; 601;
607; 609-611; 620; 630; 631;
637; 641; 643; 644; 667;
668; 679; 687; 688; 696;
699; 703-708
Schalker 3; 4; 10; 62; 73; 366;
413; 506; 667; 737
Schallenberg 565
Scheps 397; 410; 412; 469;
505; 536; 537; 558-560; 567;
587; 604; 700; 702; 703; 737
Schermerhorn 64; 117; 248;
303; 304; 315; 363; 391;
471; 502; 609; 737
Schilthuis 10; 53; 80; 82-84;
88; 89; 454; 560; 639; 640;
707; 738
Schipper 285; 287; 288; 738
Schmal 324; 381; 738
Schokking, F.M.A. 388; 389
Schokking, J. 389
Schokking, W.F. 4; 386; 389;
525; 529; 552; 563; 576;
620; 667; 704
Schol ten 502
Schoonenberg 241; 269; 681;
739

Schouten 21; 28; 130; 399; 418;
445; 446; 448-451; 453; 456;
457; 585; 669; 674; 694; 739
SER 405
Siraa 149; 152
Slanski 391
Sleen, van 240; 241; 249-254;
259-261; 265; 266; 269; 272;
273; 275-279; 281-287; 289;
290; 293; 295; 328-330;
460-464; 467; 469; 470; 472;
473; 476; 549; 680-685; 695;
740

Smiers 313
Sociaal en Cultureel Plan
bureau 313
Spitzen, D.G.W. 1; 4; 5; 8; 1015; 17-19; 21; 22; 24-26; 2832; 34-41; 43-51; 53-65; 68;
70-73; 75-78; 80-84; 86-90;
442; 547; 550; 630-672; 694
Spitzen, G.W. 10
Staf 457
Stalin 392
Stapelkamp 130; 155; 173;
182; 297; 298; 332; 440;
460; 463; 464; 467-470; 472;
473; 476; 695; 740
Steinmetz 154; 158; 740

Steun W ettig Gezag, zie
Nationaal Instituut Steun
W ettig Gezag
Stichting Efficiënte W oning
bouw 150
Stichting Toezicht Politieke
Delinquenten 500; 522;
523;526; 544; 547; 552;
553; 555; 645; 698; 699
Stichting V akopleiding
Bouwbedrijf 139
Stichting van de Arbeid 141;
280; 472; 473; 607; 684
Stichting voor Zuiver
W etenschappelijk
O nderzoek 247; 303; 305313;686
Stikker 4; 87; 120; 364; 386;
446; 447; 455; 475; 554;
667; 673; 694; 695
Stokman 117; 236-238; 240;
252; 281; 292-294; 301; 304;
309-313; 333; 573; 582; 583;
680; 686; 740
Stokvis 334; 402; 403; 410;
411; 505; 506; 510; 514;
520; 526; 527; 532; 537;
539; 540; 545; 564; 569;
570; 573; 574; 605; 616;
621; 622; 626; 634; 637;
639; 640; 642; 643; 697;
698; 701; 703; 706; 741
Stormvloedcommissie 33; 3638; 671
Stotijn 394; 395
Stöver 540
STPD, zie Stichting
Toezicht Politieke
Delinquenten
Struycken, A.A.H. 503
Struycken, A.A.M. 403; 405;
502-504; 512; 514; 515; 519;
530-533; 536; 538-540; 542;
552-554; 557; 560; 565; 574;
578; 579; 596; 605; 606;
630; 631; 634; 635; 641-645;
696; 698-700; 702; 703; 706;
707
Stufkens 283; 333; 741
Tellegen 536
Tendeloo 19; 90; 303; 309-313;
469;505;511; 514; 515;
518; 528; 537; 543; 545;
546; 552; 553; 555; 556;
559; 560; 570; 573; 575;
576; 616; 621; 622; 635;
637; 699; 701; 705; 741
Terpstra 231; 240; 250; 276278; 280-283; 292; 293; 297;
775

Register
299; 309; 310-313; 395; 400;
403; 405; 506; 510; 518;
536; 537; 539; 559; 560;
566; 573; 578; 603; 610;
616; 626; 627; 629; 631;
684; 686; 703; 705; 706; 742
Teulings 238; 363; 366-374;
376; 377; 379; 380; 383;
406-408; 413; 424; 427-434;
436-438; 444; 447; 448;
450-457; 465; 467; 470; 474;
475; 477-479; 549-551; 570;
688; 689; 691; 693-696
Thorbecke 232; 278; 323; 513;
640; 686; 707
Thorez 393; 398; 566; 567; 690
Tilanus 18; 21; 24; 130; 242;
252; 277; 279; 281-283; 290;
308-310; 313; 400; 418; 445;
446; 449; 509; 616; 670;
674; 684-686; 704; 742
Timmenga 538
Tinbergen 193
Tjalma 10; 26; 62; 65; 71; 83;
84; 133; 143; 144; 160; 675;
743
Tjeenk Willink 506; 513; 527;
553; 554; 570; 571; 610;
611; 623; 628; 629; 641;
705; 743
TNO, zie N ederlandse Cen
trale O rganisatie voor
toegepast natuurw eten
schappelijk onderzoek
Togliatti 393; 398; 690
Truman 393
Tuin 372; 376; 436; 450; 451;
453-457; 475; 695; 743
Tuyll van Serooskerken, van
564; 565
Ubink 440; 471; 694
Vaart Smit, van der 560-565;
567; 646; 700
Veld, In ’t 7; 18; 56; 62; 113125; 127-129; 131-164; 166;
168; 169; 171-175; 178; 179;
181-189; 192-197; 200-209;
366; 386; 432; 451; 673-679;

688
Velthoven, van 241; 269; 285;
287; 304; 629; 743
Vereniging van N ederlandse
Gemeenten 116; 150; 164;
187-190;376; 389;679; 689
Vereniging voor A dministra
tief Recht 635
Verhoeven 324-327; 335; 687;
744
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Verkerk 68; 72; 376; 435; 436;
744

Vermeer 460; 744
Verschuur 368
Visser 388
Vixseboxse 461; 560; 744
Vliet, van 125; 133; 134; 173;
178; 184; 677; 745
VNG, zie Vereniging van
N ederlandse Gemeenten
Volksonderwijs 291-295; 685;
686
Vondeling 28; 43; 47; 50; 51;
605; 745
Vonk 405; 505; 511; 512; 514;
564-566; 616; 631; 745
Vorrink 115; 117; 398; 746
Vos, H. 2-9; 16; 31-33; 66; 67;
85; 86; 116; 239; 667-669;
672; 673; 746
Vos Dzn, J. 10; 11
Vos van Steenwijk, J.E. de
378-381; 689
Vos van Steenwijk, R.H. de
628
Voskuil 370
Vredesraad 395
Vrolijk 328
Waals, van der 536
W aerden, van der 7
W agenaar 9; 113; 329; 397;
398; 402; 410; 411; 446;
447; 464; 465; 690; 746
Walsum, van 117; 502; 747
Weijden, van der 64; 164; 747
Welter 70; 74; 77; 90; 240;
250; 303; 304; 324; 423;
425; 426; 428; 436; 440;
447; 451; 479; 528; 529;
694; 747
W emmers 14; 26; 30; 31; 38;
41; 68; 84; 88
W endelaar 10; 19; 22; 47; 62;
65; 78; 285; 287; 294; 296;
427; 472; 570; 574; 588;
668; 686; 748
Wesselings 262-270
W etering, van de 576; 604;
616; 748
W iardi Beekman 502
W iardi Beckmanstichting
177; 179
W ibaut 471
Wijck, van 242
Wijers 168; 336; 364; 376; 398401; 443; 498-503; 505; 506;
509-513; 515; 516; 518-521;
525-531; 533; 536-538; 542548; 552-556; 558; 559;

561-567; 569-571; 573-576;
578; 588; 603; 609; 611;
612; 620; 628-631; 633; 634;
637-639; 641-646; 691; 696;
697; 699; 700; 702-707
Wijffels 235
Wijnbergen, van 186; 196; 679
W ijnveldt 423
Wilde, de 587; 748
W ilhelmina 234-236; 364;
368; 428; 525; 533; 535; 698
Willem III (stadhouder)
521; 697
Willems 323-327; 749
W inkelman 186
W itte 179
W itteman 363; 365; 378; 458;
459; 463; 499; 506; 511-513;
529; 549; 550; 553; 557;
574; 628; 639; 640; 689;
699;705; 749
Woltjer 243; 286; 304; 308;
312; 749
W oudenberg 22; 60; 119; 130;
152; 160; 183; 184; 209;
570; 678; 750
W oudschotengemeenschap
117
W ttewaall van Stoetwegen
333; 335; 371; 403; 502;
506; 519; 522; 531; 539;
552; 559; 560; 570; 610;
611; 639; 642; 688; 750
Zaaijer 534
Zaal, van der 48-50; 87; 327331; 751
Zanden, van der 297; 298;
751

Zandt 9; 113; 385; 427; 506;
509; 520; 536; 586; 587;
606; 703; 751
Zegering H adders 9; 25; 33;
34; 40; 53; 55; 59; 84; 324;
606; 752
Z uiver W etenschappelijk
O nderzoek, zie Stichting
voor Zuiver W etenschap
pelijk O nderzoek
ZWO, zie Stichting voor
Z uiver W etenschappelijk
Onderzoek

OVER DE AUTEURS
P.F. Maas (1944) stu d eerd e geschiedenis te Nijm egen. W as enkele jaren
werkzaam in het voortgezet onderw ijs als docent geschiedenis. Prom oveer
de in 1975 op het proefschrift Sociaal-dem ocratische g em e e n te p o litie k in K a 
tholiek N ijm egen , 1 8 9 4-19 27 . Sinds 1977 belast m et de dagelijkse leiding van
het CPG. In 1987 benoemd tot bijzonder hoogleraar.

Mw. C.C. van Baaien (1958) studeerde geschiedenis te Leiden. Prom oveerde
in 1986 op het proefschrift P a r a d ijs in o o rlo g stijd ? O n d e r d u ik e r s in de
N o o rd o o stp o ld e r 1 9 4 2 -1 9 4 5 . Was van 1986 tot 1990 verbonden aan het CPG.
Sinds 1990 w erkzaam als universitair docente bij de U niversiteit voor H u
m anistiek te Utrecht.
P.P.T. Bovend’Eert (1957) studeerde N ederlands recht te Nijm egen. Van
1982 tot 1988 w erkzaam bij het CPG als toegevoegd onderzoeker. Prom o
veerde in 1988 op het proefschrift R egeerakkoorden en re g e r in g s p r o g r a m s .
Sindsdien is hij universitair hoofddocent staatsrecht bij de vakgroep p u 
bliekrecht aan de KUN.

P.G.T.W. van Griensven (1963) studeerde economie te Tilburg. Was een jaar
w erkzaam in het voortgezet onderwijs als docent economische w etenschap
pen. Sinds 1990 verbonden aan het CPG als toegevoegd onderzoeker.
P.B. van der Heiden (1965) studeerde politicologie te Nijmegen. Sinds 1991
w erkzaam als toegevoegd onderzoeker aan het CPG.

J.C.F.J. van Merriënboer (1962) studeerde geschiedenis en N ederlands recht
te Utrecht. W erkte twee jaar als docent geschiedenis en economische w eten
schappen in het voortgezet onderwijs. Sinds 1990 als toegevoegd onderzoe
ker verbonden aan het CPG.

J.J.M. Ramakers (1954) studeerde geschiedenis te Nijm egen. Van 1984 tot
1986 m edew erker bij de vakgroep N ieuw ste Geschiedenis aan de KUN. Toe
gevoegd onderzoeker bij het CPG sinds 1986.

777

I

